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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  :قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
  .إال أن أصحابه مل يقوموا به، الليثُ أفقه من مالك 

   ]٨/١٥٦سري أعالم النبالء [ أهـ 
  

  
  

  - فداه روحي ونفسي-
  

  
  

 نـةس بأيـة ؟*** بأي كتــابٍ أَم وحتسب عاراً علي بهمترى ح!!  
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لیس من شریٍف وال : " عین سعید بن المسیب   قال إمام التاب  
ولك ن ِم ن الن اس    ، عالم وال ذي ُسلطاٍن إال وفیھ عیٌب ال ُبّد         

َمن ال ُتذَكُر ُعیوُب ھ ؛ َم ن ك ان ف ضُلھ أكث ر م ن َنْق ِصھ ُوِھ َب                  
   ]٧٩أخرجھ الخطیب في الكفایة ص[ أھـ " . نْقُصھ لفضلھ 

  
  م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩
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  :إهداء 

  .فداه روحي ونفسي ، أيب حممد املقدسي ، احلاذق الفهامة ، شيخي العالمة إىل 

  .فوق كل أرض وحتت كل مساء ، إىل طالب العلم والعلماء 

  .واملسلمني عامة ، إىل السلفيني خاصة 

  .أُهدي هذا الكتاب 

  

  :قال السرمارِي حفظه اهللا يف شيخنا أيب حممد املقدسي حفظه اهللا 

  ن الذي شق حبر الظلم والفنتِـم*** فسل عنه الثبات وقل شيخ الثبات " 

 الً باخلري واملننِـاد مشتمــوع*** ا ـبزورق العلم طاف األرض أمجعه

 وف بالذَهنِـد املوصــأبو حمم*** وى ـينبيك شخصه إين ال أُراه س

 ر مع احملنِـرك صبـل معتـيف ك*** داة له ــشيخ الكماة وسم للع

 له اخلطوب نزول الوابل اهلَتنِ***  بطش طغاة األرض إذ نزلت ما هاب

 وله إن دعا يا صاحب السننِـوق*** اء ا ــفأودعوه سجوناً ال ضي

 د إال وجهك ريب البساً كفينـ*** إين صدعت بقول احلق لست أريـ 

 ر والعلنِـك يا أملي يف السـعلي*** داً ــإين هدمت إله القوم معتم

   "دار الذل والوهنِــفال تمتين ب*** ا ـذي الدنيا وزخرفهإين زهدت ب
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  :مقدمة الشيخ الدكتور هاين السباعي حفظه اهللا 

  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

ـ   (أرسل إيل األخ املفضال أبو مهام بكر بن عبد العزيز األثري كتابه              ) سيالقـول النرج
وملا كان الكتاب نصرة للشيخ املقدسي فرأيت أنه لزام علي أن           ! ألتشرف بعمل تقدمة له   

قبول هذا التشريف بكتابة تقدمة نصرة ومؤازرة ألهل احلق وعلى رأسهم الشيخ أيب حممد              
  :املقدسي

إن من أعظم النعم على عامل من علماء املـسلمني أن يرزقـه اهللا            :  أقول بتوفيق اهللا تعاىل   
تالميذ ينشرون علمه بني الناس ويذبون عنه من ألسنة املغرضني والتصدي لذوي األقالم             ب

وقد رأينا كيف انتشر علم األئمة األعالم كأيب حنيفة ومالك والشافعي وابـن             ! املسمومة
حيث أثر عن اإلمام الشافعي قوله الليث بن سـعد          ! حنبل ومل ينتشر علم الليث بن سعد      

علم شيخ اإلسالم ابن تيمية إال بنشر  ومل يظهر!. ابه مل يقوموا به   أفقه من مالك لكن أصح    
  !.وهللا يف خلقه شؤون! تالمذته وأصحابه له

ومن فضل اهللا على أخينا الشيخ أيب حممد املقدسي أن رزقه اهللا تلميذا باراً به وبعلمه فقام                 
لنرجسي بعدالـة   مشكوراً األخ املفضال أبو مهام بكر بن عبد العزيز بتأليف هذا القول ا            

مهام ليس تعصباً مـذموماً حبـق        وأحسب أن ما كتبه ومجعه األخ أبو      !. شيخه املقدسي 
كما أحسب أن صاحب القول النرجسي ملا رأى محالت مسعورة تشنها           ! الشيخ املقدسي 

كثري من وسائل اإلعالم على الشيخ أيب حممد املقدسي للنيل منه واختاذ بعض آرائه غرضاً               
وأن هناك كثرياً من احلقائق قد تضيع يف زمحة وضجيج اإلعالم املعادي            ! ثيمةألقالمهم األ 

فانربى ! بواجب الوفاء والنصرة حبق لشيخه    ! فمن مث انتفض التلميذ البار بشيخه     ! لإلسالم
  !جبمع أقوال أهل العلم يف توثيق عدالة الشيخ أيب حممد املقدسي وفضله وعلمه

الشهادات يف توثيق عدالة الشيخ أيب حممد املقدسي ليس         قد ينظر البعض إىل أن إبراز هذه        
لكـن هـذا    ! نعم هذا صحيح  ! فالشيخ املقدسي نار على علم    ! ضرورياً يف وقتنا احلاضر   

الكتاب الذي جيمع أقوال أهل العلم يف الشيخ أيب حممد املقدسي متعدد الفوائد؛ فالكتاب              
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 واملذبذبني الذين ال يطلعون على      مفيد إظهار فضل الشيخ أيب حممد للمعاصرين املشككني       
ومادة معرفية نافعة لألجيال القادمة بإذن اهللا تعاىل تلكم األجيـال           !. علم الشيخ املقدسي  

والكتاب نافع ملؤلفه مبشيئة    !. الذين قد يهتم طلبة العلم منهم يف علم جرح وتعديل العلماء          
اهللا عليه وسلم كما يف صـحيح       اهللا إذ أنه جيمع خصلتني طيبتني تصداقاً لقول النيب صلى           

من صدقة جارية، أو علم ينتفـع  : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة     : (مسلم
  ).به، أو ولد صاحل يدعو له

فأسأل اهللا تعاىل أن ينفع به ويكون نواة ألقوال نرجسية أخرى لعلماء ومـشايخ ودعـاة              
توثيق عدالتهم؛ فكم أمتىن أن يتفـرغ       وقادة قصر أصحام وتالمذم يف نشر فضائلهم و       

تلميذ بار جنيب كصاحب القول النرجسي األخ أيب مهام يف جتميع أقوال ومآثر وفـضائل            
الشيخ القائد املظلوم سيف اإلسالم البتار الشهيد  أيب مصعب الزرقاوي حنسبه كذلك وال              

اهللا تعـاىل أن    ىن أن يقوم أصحاب الشيخ أيب مصعب رمحه         متكم أ ! نزكي على اهللا أحداً   
يقتدوا بصاحب القول النرجسي ويقوم أحدهم بالذب عن الشيخ أيب مصعب الزرقـاوي             

وأخرياً ال يـسعين    !.. والرد على شبهات املرجفني الذين رشقوه بسهام الباطل وال يزالون         
إال أن أهنيئ  وأغبط الشيخ أبا حممد املقدسي على حب ووفاء وإخالص تلميذه البار لـه          

! سأل اهللا العظيم أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان حسنات صاحبه يوم القيامـة             ن!. ولعلمه
  . ونسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا مجيعاً على احلق وأن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي

  هاين السباعي.د

  هـ١٤٣٠ من حمرم ١٣لندن يف 
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  :املقدمة 

وصلى اهللا على سـيدنا     ، ية الوافرة   وآالئه الواف ، على نعمه الباطنة والظاهرة     احلمد هللا   " 
صالة وسالماً دائمني بـدوام الـدنيا   ، واألحكام الزاهرة ، حممد املبعوث باآليات الباهرة  

  : أما بعد ١" واآلخرة 

يأيت على الناس زمان يسمن الرجل       (: الرب عن دراج أيب السمح قال        ابن عبد فلقد روى   
عليها يف األمصار حىت تصري نقضاً، يلتمس من يفتيـه          راحلته حىت يقعد شحماً، مث يسري       

ذكر هذا األثر صاحل بن حممد   ولقد  . أهـ)  بسنةٍ  قد عملَ ا فال جيد إال من يفتيه بالظن          
ولقـد   (: مث قـال    )   مهم أويل األبصار   إيقاظ (هـ يف كتابه    ١٢١٨املتوىف سنة   الفالّين  

فلقد طفت من أقصى املغرب ومـن أقـصى         شاهدنا يف زماننا هذا مما قاله أبو السمح         
السودان إىل احلرمني الشريفني فلم ألق أحداً يسأل عن نازلة فريجع إىل كتـاب رب               

وكل واحد منـهم  العاملني وسنة سيد املرسلني وآثار الصحابة والتابعني إال ثالثة رجال        
ام بغضه مجيع من يف بلده من املتفقهني وغالب مـن فيـه مـن العـو       مقموع حمسود ي  

واملتسمني بسيم الصاحلني، وموجب العداوة واحلسد متسكهم بالكتاب وسـنة إمـام            
 إيقـاظ [أهـ  )  املتقني صلى اهللا عليه وسلم ورفضهم كالم الطائفة العصبية واملقلدين         

.. من أقصى املغـرب     هـ  ١٤٢٩عام   ومن طاف اليوم يف       ]٢٩-٢٧ مهم أويل األبصار  
إىل .. إىل بالد الرافدين .. إىل بالد الشام  .. لشريفنيإىل احلرمني ا.. ومن أقصى السودان 

أحداً يسأل عن نازلة فريجع إىل كتاب رب   إىل غريها من البلدان فلن يلق       .. بالد خرسان   
 وكل واحـد مـن    ، أقل القليل    العاملني وسنة سيد املرسلني وآثار الصحابة والتابعني إال       

 بلده من املتفقهني وغالب من فيه مـن         بغضه مجيع من يف    مقموع حمسود ي   هؤالء القلة 
العوام واملتسمني بسيم الصاحلني، وموجب العداوة واحلسد متسكهم بالكتاب وسـنة           

   . إمام املتقني صلى اهللا عليه وسلم ورفضهم كالم الطائفة العصبية واملقلدين

  : هؤالء القلة املقموعة احملسودة املبغوضة قائمة وعلى رأس 

                                                
 " .حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم " هـ لكتابه ٧٣٣ الدين ابن مجاعة املتوىف سنة  مقدمة اإلمام بدر 1
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،  الربقاوي مولـداً   العامل ادد أبو حممد عاصم بن حممد بن طاهر     الشيخ ٢ شيخ الكل 

                                  .  ٣العتييب نسباً احلايف مث ، املقدسي شهرة
                                                

فلسطيين والعالمـة أبـا     بل ستجد يف ثنايا هذا الكتاب أن العالمة أبا قتادة ال          !  مل نأيت ذه التسمية من كيسنا         2
الفضل احلدوشي وأمري االستشهاديني أبا مصعب الزرقاوي والشيخ أبا أسامة املغريب والشيخ أبا حممـد الطحـاوي          

أدب هـؤالء   فإذا كان هذا هـو      ،  " شيخنا" ينعتون الشيخ ادد املقدسي بـ      والشيخ أبا خالد السياف وغريهم      
  ! فكيف بنا معه ؟ لهاملشايخ وغريهم يف حق شيخنا واحترامهم

  بز الشيوخ وفاق كل لداته*** ترجم معاين الشكر للشيخ الذي 
  رسخت متيز أصلها بثباته*** لكم احملبة يف القلوب أصوهلا 
  التوحيد إنك من اجل دعاته*** سارت بذكرك يف البالد ركائب 
 والعمر حيرق مسرعاً ورقاته*** يا شيخنا اثبت فاحلياة قصرية 

، املقدسـي شـهرةً،    مولدا حممد عاصم بن حممد بن طاهر الربقاوي هو أبو :تصرة لشيخنا حفظه اهللا ترمجة خم  3
م  وإليهـا نـسبته   ١٩٥٩ املوافق  هـ١٣٧٨من أعمال نابلس ولد فيها عام  ةمن قرية برق. العتييب نسباًاحلايف مث 

  .بالربقاوي ال إىل برقا عتيبة فهو من الروقة 
أكمـل   إىل أن عائلته إىل الكويت حيث مكث فيهـا  معمن والدته ورحل أو أربع سنني  بعد ثالث  فلسطنيترك

جامعة املوصل بشمال  مث درس العلوم يف.. ويف أواخر دراسته الثانوية التزم مع اجلماعات األسالمية دراسته الثانوية 
ة املنورة للدراسـة علـى املـشايخ يف     أما أمنيته هو فقد كانت دراسة الشريعة يف املدين رغبة والده ل  استجابة العراق

املسجد النبوي وراسل بعض املشايخ لتحقيق هذه األمنية فبعث له الشيخ ابن باز بربقية يعده فيها بدخول اجلامعة يف               
لـه هنـاك    احلجاز وكانيف تنقل احلجاز فقطع دراسته يف العراق بعد ثالث سنني وسافر إىل املدينة ألجل ذلك و

 والعلماء وراسل طائفة منهم وبعث هلم ببعض كتاباته كالشيخ مقبـل بـن    بطلبة العلمجيدال  احتكاك طيب واتص  
والتقى بعضهم كالشيخ عبد اهللا الدويش أرسل إليه ميزان اإلعتدال يف تقييم كتابه املـورد الـزالل          هادي الوادعي   

 كما التقى أكثـر     ،وقد التقاه يف مكة     وكان للشيخ الدويش تعليقات على امليزان أثبتها الشيخ يف النسخة املنشورة            
مشايخ التيار السلفي أيضا مرارا وتكرارا وتتلمذ على كتابام وبعض حلقهم شأنه شأن نشأة مجيع الشباب السلفي                
فالتقى الشيخ ابن باز مرارا وراسله والتقى بالشيخ األلباين والشيخ نسيب الرفاعي والشيخ ابن عثيمني  وراسله بعث          

 للقواعد الفقهية لشيخه السعدي وأخذ عن هؤالء املشايخ وغريهم ممن يتتلمذ عليهم أبناء التيار السلفي                إليه بتهذيب 
وترتيل األحكـام الـشرعية    ث عنه الشباب من بصرية يف الواقعفيما يبح مل يشفوا غليله  لكنهممفاتيح العلمبعض 

فعكف على مطالعة كتب . إىل تغيري واقع األمةالواضح  السبيلو حكام الزمان منالصحيحة عليه، واملوقف الصريح 
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وكتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه وأوالده وأحفـاده مـن   .. القيم  شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن

عكـف   اليت تعرف إليها أول ما تعرف من نسخة قدمية للدرر السنية يف مكتبة املسجد النبوي فالنجدية أئمة الدعوة
ك فكان من مثرات هـذا العكـوف اول   بعد ذل تاً طويالً، فكان هلذه الكتب بالتحديد أثر عظيم يف توجههعليها وق

    ..كتاباته املهمة وهو كتابه ملة إبراهيم الذي يظهر فيه واضحا تأثره بأئمة الدعوة النجدية وكتبام 
 سافر إىل الباكستان وأفغانستان مراراًة أطول فمل يتيسر له حلمه بدخول اجلامعة اإلسالمية اورة املسجد النبوي مد          

  من أحناء العامل اإلسالمي، وشارك بـبعض األنـشطة التدريـسية   ت ومجاعامشايخ كثريين، وتعرف خالهلا على 
وتعـاون معـه يف     ) الدكتور فضل   (  فدرس يف املعهد الشرعي للقاعدة بتزكية من الشيخ سيد إمام            والدعوية هناك 

ني اإلخوة يف معسكر القاعدة وكان على عالقة طيبة مع الشيخ أميـن الظـواهري وأيب عبيـدة                  القضاء الشرعي ب  
البانشريي وأيب حفص املصري وأيب مصعب السوري وغريهم من اإلخوة ااهدين وطلبة العلم الذين مجعتهم ساحة                

  .باته املهمةكان من أول كتاالذي " ملّة إبراهيم " وهناك كان أول طبعة لكتاب  .. أفغانستان
الرسـالة  " املصنفات لعل من أمههـا   كما كانت له جوالت ومواجهات مع بعض غالة املكفّرة متخضت عن بعض

الـتجهم  كان له جوالت أخرى ومواجهات مع مجاعـات   ويف املقابل". الثالثينة يف التحذير من الغلو يف التكفري 
تبصري العقالء بتلبيسات "  و" كشف شبهات مرجئة العصر النظر يف إمتاع" اإلرجاء متخضت عن عدة كتب منها و

 .وغريها" الدين  الفرق املبني بني العذر باجلهل واإلعراض عن"  و "أهل التجهم واإلرجاء 
 اجتنبوا الطاغوتأن اعبدوا اهللا و" االنبياء واملرسلني ؛   فصدع بدعوة١٩٩٢وأخريا استقر به املقام يف األردن عام 

 األفغـاين  واالتصال بعدد من اإلخوة ممن كان هلـم مـشاركة يف اجلهـاد   .. عدد من الدروس  بإعطاءوبدأ  " .. 
 .وغريهم

ذرعا أعداء اهللا من أفراخ املرجئة وأذناب  فضاق ا.. أخذت هذه الدعوة املباركة تنتشر يف طول البالد وعرضها ف
وتنبـهت  ت مجاعات اإلرجاء أن تشغب به على أهل احلق وحنوه مما اعتاد فرموا إخواننا بالغلو والتكفري.. احلكومة 

.. الذي نشر ووزع مع االنتخابات الربملانيـة      " الدميقراطية دين "اجلهات األمنية لنشاط اإلخوة على إثر نشر كتاب         
  .. واعتقل عدد منهم وكل من له اتصال بدروس الشيخ أو حيازة لكتاباتهطورد الدعاة ف

من كان الشيخ قد أفتاهم جبـواز القيـام    ومن ضمنهم  مع عدد من اإلخوة املوحدين    اعتقل الشيخ  ١٩٩٤ويف عام   
 وفرها   على إثر مذحبة املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل وأمدهم بقنابل         بعملية ضد قوات االحتالل الصهيوين يف فلسطني      

رتكزة على الـدعوة إىل     م فحكم يف حمكمة أمن الدولة مخسة عشر عاما واستغل جلسات احملاكمة بنشر دعوته امل              هل
عبادة اهللا وحده واجتناب عبادة الطواغيت جبميع أنواع العبادة ومن ذلك التشريع الذي كان ينعته بشرك العـصر                  
وذلك بإلقاء اخلطب والدروس على احلضور من القضاة واحملامني والناس من داخل قفص اإلام وكتب رسالة مساها              

  .سلمها إىل قاضي حمكمة أمن الدولة كالئحة اام له وللنظام "  إىل شرع اهللا حماكمة حمكمة أمن الدولة وقضاا"
وكان من أوائل ما كتبه يف الـسجن  .. من رسائله هناك  وكتب العديد ..  السجنواصل الشيخ دعوته داخل مث 

 ضوعات متفرقة حولوقد ضمنها مو" .. متفرقون خري أم اللـه الواحد القهار  يا صاحيب السجن ءأرباب" سلسلة 
فانتشرت الدعوة بـني  .. ولوازمها  التوحيد، وملّة إبراهيم، والعبادة، والشرك، وال إله إال اهللا ونواقضها وشروطها

 .املعتقلني بفضل اهللا
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) [  كَفُورٍ خوان كُلَّ يحب ال اللَّه إِنَّ آمنوا الَّذين عنِ يدافع اللَّه إِنَّ: (قال اهللا تعاىل    ولقد  
 عرضِ عن رد من: (  قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن الدرداِء أَبِي  عن و ] ٣٨: احلج  
يهأَخ در اللَّه نع هِهجو ارالن موي ةاميأخرجه الترمذي وغريه وصححه األلبـاين        ) [ الْق [

. .ومنع  ، دفَع عنه   : أي  : ذَب عنه   " القاموس  " يف  : اركفوري  قال احلافظ أبو العال املب    
صرف اهللا عن وجه الـراد نـار        : أي  " رد اهللا عن وجهه النار      : " إىل أن قال رمحه اهللا      

وخص الوجـه ؛ ألن تعذيبـه أنكـى يف    ، عن ذاته العذاب : أي : قال املناوي ، جهنم  
  ]٤٥-٦/٤٤ة األحوذي بشرح جامع الترمـذي       حتف[ أهـ  . وأشد يف اهلوان    ، اإليالم  

فكيف بالذب عن خواص املسلمني من العلماء       ، هذا يف الذب عن أعراض عوام املسلمني        
  ٤ !الربانيني ؟

(  وصلين كتابك : " ..ولقد أرسل إيلّ شيخنا احلبيب أبو حممد املقدسي حفظه اهللا ورعاه         
وأمتىن لـو  ذبك عين  ك اهللا خريا علىجزا) يف مناصرة شيخنا أيب حممد ، السيف املهند 

فليـسوا   يكون تركيزك فيما يأيت على الذب عن املنهج احلق ودع عنك األشـخاص 
                                                                                                                                       

.. مث أفرج عنه بعد ذلـك  .. يف سجون األردن  نصف مدة احلكم الذي حكمته به حمكمة أمن الدولة الشيخ أمضى
واعتقل يف أعقاب ذلك من قبل املخابرات األردنيـة عـدة   .. ودعوته  واصل كتاباتهف.. تضيق عليه مع استمرار ال

   .. يف أعقاب أي نشاط يف البلد مرات لفترات حمدودة
وااهدين وغضبوا لغضب فضاق العبيد ذرعا بالدعاة .. عروش أمريكا  ودكت.. مث كانت أحداث الثالثاء املبارك 

 ودافع عن أبطاهلا ورد على شـبهات علمـاء   املباركة  هذه العملياتمبشروعيةأفىت الشيخ و..  ولية أمرهم أمريكا
واليت وصفها بعض أهل العلم بأا تأصيل  " هذا ما أدين اهللا به      " ألف رسالة بعنوان    احلكومات يف إبطاهلا وحترميها؛ ف    

مث خرج من املعتقل ليواصل دعوتـه   .. لعدة أشهر  اعتقل الشيخ على إثر ذلكعلمي وأحسن ما كتب يف املوضوع
  ..الكافرين لوحتريض املؤمنني على قتا.. 

 فانربى علماء السوء للجدال والدفاع عنهم والطعن فيمن         مث كانت عمليات عدة ضد القوات األمريكية يف املنطقة         
ن من عهود الطواغيـت  براءة املوحدي" رسالته الشهرية  الشيخ  فكتبجاهدهم لكوم معاهدين ومستأمنني بزعمهم 

.. للمـؤمنني  وما يزال حىت يومنا هذا ثابتا على دعوته إىل اهللا حمرضا.. القوم اعتقاله  فعاود" .. وأمام للمحاربني 
وقد زكاه عدد من علماء العصر الثقاة وأثنوا على كتاباته ووجهوا الشباب إىل قراءا وعلى رأسهم العالمة اجلهبـذ       

 رمحه اهللا والذي كانت بينه وبني الشيخ مراسالت وهاتفه بعد خروجه من السجن وحثـه                محود بن عقالء الشعييب   
 " ]منرب التوحيد واجلهاد " أنظر موقع [  أهـ ."لقد رفعت رأس السلفيني عاليا: " على الثبات قائال 

لذا من قبيل   : ١ ص "ذباً عن عرض أخينا الشيخ أيب حممد املقدسي         " قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي يف رسالته         4
جند أنفسنا ـ إحقاقاً للحق وإبطاالً للباطـل ـ    .. وعلى شباب التوحيد .. مقابلة مجيل األخ وفضله على األمة 
  أھـ ..وأضعف اإلميان.. وهذا أقل الواجب .. ملزمني بالذود عن عرضه وعقيدته 
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، يا شيخنا أنت تأمرين بالدفاع عن العقيدة        " : فأجبته فوراً بقويل    أهـ   .. " . مبعصومني
الطعن : ونوكان السلف يقول، كيف ال ، العقيدة  وأنا أعتقد أن الدفاع عنك دفاعاً عن

حب األنـصار مـن   : ( رسولنا صلى اهللا عليه وسلم  بل قال. يف أمحد طعن يف اإلسالم 
 قال اإلمام الـشوكاين  أهـ . " - واهللا حسيبك  حنسبك–وأنت من األنصار ) اإلميان 

 حـني  بكْرٍ أَبِي ( حديثُ ويؤيده ، الامتثَالِ من أَحب الْأَدبِ طَرِيقِ سلُوك أَنَّ: رمحه اهللا   
هرولُ أَمسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسأَنْ و تثْبي هكَانم لْ فَلَمثتمقَالَ يا : ونِ كَانَ مابأَبِي ل 

 عـن  علي امتناع ذَلكوكَ ، ) وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ يدي بين يتقَدم أَنْ قُحافَةَ
 بِذَلك أَمره أَنْ بعد الْحديبِية صلْحِ في الصحيفَة من وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي اسمِ محوِ
وسلَّم  علَيه اللَّه لَّىص فَتقْرِيره الصحيحِ في الْحديثَينِ وكلَا ، أَبدا اسمك أَمحو لَا : وقَالَ
باب ما  ، نيل األوطار   [ أهـ   . بِأَولَوِيته مشعر تأَدبا الْأَمرِ امتثَالِ من الامتناعِ علَى لَهما

فبأس الطالب أنا إن      ]٧٨٣حتت حديث رقم    ، يستدل به على تفسري آله املصلَّى عليهم        
  !طالب أنا إن تركت شيخي يذب عن نفسه وبأس ال! مل أذب عن شيخي 

: قال الشافعي رمحه اهللا     ، أخشى ما أخشاه أن أكون ممن مل يقوموا مبشاخيهم وعلمائهم           و
  ]٨/١٥٦سري أعالم النبالء   [ أهـ   . إال أن أصحابه مل يقوموا به     ، الليثُ أفقه من مالك     

بعض ولكن  يشار إليهم بالبنان    فشيخنا املقدسي حفظه اهللا ورعاه أفقه وأعلم من كثريٍ ممن           
قال الشيخ بكر أبو زيد رمحـه     .فنسأل اهللا أن نقوم به خري القيام        ، أصحابه مل يقوموا به     

يكون على قدر مدارك الطالب يف استماعه، ومجع نفسه،          :نشاط الشيخ يف درسه   : اهللا  
، وهلذا فاحذر أن تكون وسيلة قطـع لعلمـه        وتفاعل أحاسيسه مع شيخه يف درسه،       

قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا      .بالكسل، والفتور واالتكاء، وانصراف الذهن وفتوره     
حق الفائدة أن ال تساق إال إىل مبتغيها، وال تعرض إال على الراغب فيها، فـإذا     " :٥تعاىل

نـشاط القائـل   : رأى احملدث بعض الفتور من املستمع، فليسكت، فإن بعض األدباء قال   
حدث : قال عبد اهللا   " :مث ساق بسنده عن زيد بن وهب، قال        . " مععلى قدر فهم املست   

حلية طالب العلم ص  [ . ا هـ "القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة، فانزع     
١٨[   

                                                
 ).٣٣٠ / ١(”اجلامع”- ٥
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وخدمةً لشيخنا الذي خدم وال زال خيدم الدعوة الـسلفية املباركـة            ، فمن هذا املنطلق    
ولتبقـى مـا    " بعدالة شيخنا املقدسي، ل النرجسي القو: " كتبت هذه الرسالة بعنوان  

   .. يامعلى مر األ، أبقاها اهللا شاهدةً على عدالة هذا اإلمام 

دعه : فقال الليث ، فأراد غالمه أن مينعين   ، أخذت بركاب الليث    : عن حيىي بن حيىي قال      
سـري   [ أهـ . فلم تزل يب األيام حىت رأيت ذلك      : قال   ، خدمك العلم : مث قال يل    ، 

حىت  العلم   االيت خيدمين فيه  فأسأل اهللا تعاىل أن تأيت تلك األيام          ]١٠/٥٢١أعالم النبالء   
  .وإمنا اجلزاء من جنس العمل ، أرى ذلك 

  : بني أهل السنة وأهل البدعة - حفظه اهللا – شيخنا املقدسي

،  ورعاه  املقدسي حفظه اهللا ماعة يف هذا العصر على حب شيخنا      لقد أتفق أهل السنة واجل    
املتـوىف سـنة    (قال اإلمام أبو عثمـان الـصابوين         !كيف ال وهذه من أعظم مسام ؟      

حبهم ألئمة السنة، وعلمائها، وأنـصارها،      : وإحدى عالمات أهل السنة   ): هـ٤٤٩
، وبغضهم ألئمة البدع الذين يدعون إىل النار، ويدلون أصحام على دار البوار             وأوليائها

نه قلوب أهل السنة ونورها حبب علماء السنة ، فـضالً منـه جـل     ، وقد زين اهللا سبحا    
: وقال أبو حامت الرازي    .]١١٠كتاب عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص     [هـ    .اجالهل

، وإذا رأيته يبغض حيـىي    إذا رأيت البغدادي حيب أمحد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة          
  . ]٣٧-٣٦:لماء صقيمة الزمن عند الع[ ).بن معني فاعلم أنه كذاب

 مـع تنـوع   –كما أتفق أهل البدع يف هذا العصر على بغض شيخنا املقدسي حفظه اهللا       
إذا رأيـت العراقـي     : قال نعيم بن محاد    !كيف ال وهذه من أعظم مسام ؟       -بدعتهم  

يتكلم يف أمحد بن حنبل فامه يف دينه ، وإذا رأيت البصري يتكلم يف وهب بن جرير                 
 ٦هـ.ارأيت اخلراساين يتكلم يف إسحاق بن راهويه فامه يف دينه         فامه يف دينه ، وإذا      

إذا رأيت الرجل يقع يف أمحد بن حنبل   : قال أبو جعفر حممد بن هارون املخرمي الفالس       و
إذا رأيت الرازي وغريه يبغض     : وقال أبو حامت الرازي    ٧هـ. ا فاعلم أنه مبتدع   ضال     

                                                
  .) ٨/١٣٢(، تاريخ دمشق ) ٦/٣٤٨( تاريخ بغداد 6
  ) .٥/٢٩٤( ، وتاريخ دمشق ٣٠٩-٣٠٨ تقدمة اجلرح والتعديل ص7
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عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهـل   : -ضاً  أي – وقال   ٨هـ. ا أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع    
  ٩هـ. ااألثر

 حفظه اهللا   –  املقدسي إىل تشويه شخصية شيخنا   ، وقد تسارع أهل البدع يف هذا الزمان        
حىت أنطلى األمر على بعض ، البهتان والتهم و بالكذب و اخلداع .. بكل ما يستطيعون     –

، أو كسري الركبان    ،  النار يف اهلشيم      فالكالم يف أهل العلم يسري كسري      !األغرار والشبان   
أحب أن يكون صاحب العلم يف كفاية ؛ ألنَّ اآلفات إلـيهم            :   سفيان لذلك قال اإلمام  

ولوال هذه البـضيعة الـيت معـي      ، وإذا احتاج ذلَّ     ، وألسنة الناس إليهم أسرع   سريعة  
أخرجـه  [ أهـ  . علم أنه لص    وإذا رأيت القارئ يلزم باب امللوك فا      ، لَتمندل امللوك يب    

   ]٦/٣٦٩وأبو نعيم يف احللية  ، ٥٤٩البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى برقم

 – حفظه اهللا –وإذا ما فتشت عن حال الشباب الذين أنطلى عليهم أمر األعداء يف شيخنا    
 - من فرط جهله   -ويظنه  !  كلهم ال حيسن احترام العلماء       وجدت أن جلهم إن مل يكن     

 مـن بطـون     – إن كانوا قد تلقوه      – وذلك بسبب تلقيهم العلم      ! ذل أو استرخاء     نوع
، وخريهم ذاك الذي أخذ العلم عن األشرطة املـسجلة          ، دون صدور الرجال    ، الكتب  

وليت شعري كيف يتلقى طالب العلم األخالق واالحتـرام مـن الكتـب واألشـرطة               
لقون األخالق واألدب واالحترام مـن      ولقد كان السلف رضوان اهللا عليهم يت       !ومثيالا؟

ممـشاه   من فقه الرجـل   : رضي اهللا عنه قال     الدرداء   فعن أيب ، مباشرة وجمالسة العلماء    
أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفـضله         [أهـ. ومدخله وخمرجه مع أهل العلم      

أخرجه ابن [أهـ . من هديه ودلهكُنا نأيت مسروقاً فنتعلم : عن إبراهيم قال   و  ]١/٤١٧
احلكايـات عـن    : عن أيب حنيفة قال     و  ]١/٤١٧عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله        

ـ .فقه ؛ ألا آداب القوم وأخالقهـم      وجمالستهم أحب إيلَّ من كثري من ال      العلماء    أهـ
مـا  : عن ابن وهب قـال      و  ]١/٤١٧أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله          [

                                                
  ) .٣٨/٣١(وتاريخ دمشق ) ١٠/٣٢٩( تاريخ بغداد 8
  ) . ١/١٧٩( السنة لاللكائي 9
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أخرجه ابن عبد الرب يف جـامع بيـان         [ أهـ   . الك أفضل من علمه   تعلمت من أدب م   
  :أنه قال  اإلمام ابن املبارك  وعن ]١/٤١٦العلم وفضله 

  ائت محاد بن زيد*** أيها الطالب علماً 

  مث قيده بقيد*** فاقتبس حلماً وعلماً 

 يف السري أنه ولقد ذكر الذهيب  ]١/٤١٧أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله    [
، حنـو مخـسمائة يكتبـون       : كان جيتمع يف جملس اإلمام أمحد مخسة آالف أو يزيدون           

  ]١١/٣١٦سري أعالم النـبالء  [ أهـ   . والباقون يتعلمون منه حسن األدب والسمت     
" اختلفت إىل أيب عبد اهللا ثنيت عشرة سنة وهو يقـرأ     : أنه قال  بكر بن املطوعي     عن أيب و

إمنـا كنـت أنظـر إىل هديـه          ،فما كتبت عنه حديثاً واحداً      ، أوالده  على  " املسند  
    ]١١/٣١٦سري أعالم النبالء [ أهـ .وأخالقه

تطاوالً ؛ فال تعجب أخي طالب العلم إن مسعت          " بطل العجب ، إذا عرف السبب    " و  
  !فمن سوء األدب وعدم االحترام أُيت القوم !هنا وهناك ، من هذا وذاك 

  

   :من سيما أهل النهى واألحالم ، الماحترام األع

العصفور املبلـول   فتجد أحدهم ك  ! أيدي مشاخيهم   أعجب حني أرى مرجئة العصر بني       
! قدم له نعليه    واآلخر ي ! واآلخر يقبل يده    !  يقبل رأس الشيخ     فهذا! وسط الريح الباردة    

  ! وهذا عن مشاله ! وهذا عن ميينه ! واآلخر خيلعهما من رجليه 

فهذا خيجل من تقبيـل رأس  ! يدي مشاخينا  أجب أشد العجب حني أرى شبابنا بني        مث أع 
وهـذا يـسبقه يف     ! وهذا يتقدم الشيخ يف اجلواب      ! شيخه الذي استفاد منه جل العلوم       

أو تغيـب عنـه     يفرح حني خيطأ الشيخ     وهذا  ! وهذا ينصحه عالنية أمام الناس      ! املشي  
   !مسألة 
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، وال تعنته باجلواب    ،  من حق العامل أن تكثر عليه بالسؤال         :عن علي بن أيب طالب قال       
وال تغتـابن   ، وال تفشني له سراً     ، وال تأخذ بثوبه إذا ض      ، وأن ال تلح عليه إذا كسل       

وعليك أن توقره وتعظمه هللا ما      ، وإن زل قَبِلت معذرته     ، وال تطلنب عثرته    ، عنده أحداً   
أهـ .نت له حاجة سبقت القوم إىل خدمته وإن كا ، مه  وال جتلسن أما  ، دام حيفظ أمر اهللا     

   ]١/٤٢٤أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله [ 

مكثت سنة أريد أن أسأل     (البخاري رمحه اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال           وروى  
، حىت خرج حاجاً فخرجت معه،      فما أستطيع أن أسأله هيبة له     عمر بن اخلطاب عن آية      

ما رجعت وكنا ببعض الطريق، عدل إىل األراك حلاجة له، قال فوقفت له حىت فرغ، مث                فل
أمري املؤمنني من اللتان تظاهرتا على النيب صلى اهللا عليه وسلم من             يا: سرت معه فقلت له   

واهللا إن كنت ألريد أن أسألك عـن        : تلك حفصة وعائشة، قال فقلت    :  فقال ؟أزواجه
ظننت أن عندي من علم فاسألين،       ، قال فال تفعل، ما    يبة لك هذا منذ سنة فما أستطيع ه     
  ).٤٩١٣(احلديث .) فإن كان يل علم خبرتك به

فجاء ابن  ، مث قربت له بغلة لريكبها      ، صلى زيد بن ثابت على جنازة       : عن الشعيب قال    و
خل عنه يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : فقال له زيد    ، عباس فأخذ بركابه    

 ٣٠٧أخرجه اخلطيب يف اجلامع ص    [ أهـ   . هكذا يفعل بالعلماء  : فقال ابن عباس    ... 
   ]٢/٣٦٠وابن سعد يف الطبقات  ، ٢/٩٩والفقيه واملتفقه ، 

كنت آيت باب أبي بن كعب، وهو نائم، فأقيل على بابه، ولو علم            : (عن ابن عباس قال     و
ولكين أكره أن    صلى اهللا عليه وسلم ،       مبكاين، ألحب أن يوقَظَ يل ملكاين من رسول اهللا        

   أهـ).أملَّه

 ؛ فإن اهللا عـز وجـل مل         ال حتقرن محلة العلم   : عن الليث بن سعد عن أيب قدامة قال         و
   ]٢/١٨٢أخرجه الدينوري يف االسة[ أهـ . حيقرهم حيث وضع علمه عندهم 

  فاستوى جالـساً   -وكان متكئا من علة     -كر أحد العلماء عند اإلمام أمحد بن حنبل         وذُ
   أهـ". ال ينبغي أن يذكر الصاحلون فنتكئ:" وقال
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حلية [ أهـ   . فما سألته هيبة  ، جالست احلسن أربع سنني     : عن أيوب السختياين قال     و
   ]٣/١١األولياء 

يـسأله  ، ما كان إنسان جيترئ على سعيد بن املسيب         : عن عبد الرمحن بن حرملة قال       و
   ]٢/١٧٣حلية األولياء [  أهـ ١٠  .ستأذن األمريكما يحىت يستأذنه ، عن شيء 

أخرجه ابن عبد الرب    [ أهـ   . إن من السنة أن توقر العامل     : عن ابن طاوس عن أبيه قال       و
   ]١/٣٨٠يف جامع بيان العلم وفضله 

وكان بأصحابه مـن    ،  بن أنس غري مرة      رأيت مالك : بن عبد امللك املوصلي     قال حيىي   و
اجلامع ألخـالق   [  أهـ   ١١  .وإذا رفع أحد صوته صاحوا به     ،  له   اإلعظام له والتوقري  

   ]٢٨٩رقم  ، ١/١٨٢الراوي 

  :وأنشد يوسف بن هارون 

  فريى له اإلجالل كل جليل*** وأجلّه يف كل عني علمه 

  الناس يف التعظيم والتبجيل*** ولذلك العلماء كاخللفاء عنه 

   ]١/٤٢٤أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله [

ويعتقد كمال أهليتـه      ،وينبغي أن ينظر معلمه بعني االحترام      : " قال النووي رمحه اهللا   و
، وقد  مسعه منه يف ذهنه    ورجحانه على أكثر طبقته فهو أقرب إىل انتفاعه به ورسوخ ما          

وقال اللهم استر عيب معلمـي      كان بعض املتقدمني إذا ذهب إىل معلمه تصدق بشيء          
كنت أصفح الورقة بـني  : ، وقال الشافعي رمحه اهللا     ١٢ ركة علمه مين  تذهب ب  عين وال 

 واهللا مـا  : ، وقـال الربيـع    يدي مالك رمحه اهللا صفحا رفيقا هيبة له لئال يسمع وقعها          
: ، وقال محدان بـن األصـفهاين   ١٣ اجترأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر إيلّ هيبة له        

                                                
 . وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم !أما اليوم فكالعبيد ،  كان العلماء يف نظر طالم كاألمراء  10
  .حن بكل من يرفع صوته على شيخنا املقدسي حفظه اهللاوالذي نفسي بيده لنصي  11
 !اللهم أظهر عيب معلمي يل :  وأما اليوم فلسان حال الكثري  12
 ! شيخه بل وميجه يف وجهه م وأما اليوم فليس يشرب املاء فقط أما 13
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هدي فاستند إىل احلائط وسأله عن حديث، كنت عند شريك رمحه اهللا فأتاه بعض أوالد امل    
أتستخف بـأوالد اخللفـاء، فقـال       : فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، مث عاد ملثل ذلك فقال         

ال ولكن العلم أجلّ عند اهللا تعاىل من أن أضعه، فجثا علـى ركبتيـه، قـال                 : شريك
من حـق   : وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه قال          .هكذا يطلب العلم  : شريك

تشرين عنده   العامل عليك أن تسلم على القوم عامة وختصه بالتحية، وأن جتلس أمامه، وال            
تقولن قال فالن خالف قوله، وال تغتـابن عنـده      ، وال تعمدن بعينك غريه، وال     ١٤ بيدك

تشبع من طـول     تأخذ بثوبه، وال تلح عليه إذ كسل، وال        أحدا، وال تسار يف جملسه، وال     
  ]٣٦ / ١اموع [ أهـ" . يء خلة تنتظر مىت يسقط عليك منها شكالنصحبته فإمنا هو 

وإذا خاطب طالب العلم احملدث عظّمه يف خطابه بنسبته إياه إىل     : وقال اخلطيب البغدادي    
اجلـامع  [ أهــ    . وحنو ذلك ، أو أيها احلافظ    ، أيها العامل   : مثل أن يقول له     ، العلم  

   ]١/١٨٣ألخالق الراوي 

، وحقيق على من جالس عاملاً أن ينظر إليه بعـني اإلجـالل         : ظ ابن عبد الرب     قال احلاف و
وبقدر إجالل الطالـب    ، وأن تكون مراجعته له تفهماً ال تعنتاً        ، وينصب له عند املقال     

   ]٧اجلامع لآلداب ص [ ١٥ أهـ . للعامل ينتفع مبا يفيد من علمه

ل إجالل منك وإكـرام وتقـدير       فليكن شيخك حم  : قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهللا        و
وتلطف، فخذ مبجامع اآلداب مع شيخك يف جلوسك معه، والتحدث إليـه، وحـسن              
السؤال واالستماع، وحسن األدب يف تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول            
واملماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكالم أو مسري أو إكثار الكالم عنده، أو مداخلتـه يف                

متجنباً اإلكثـار مـن الـسؤال،    ه ودرسه بكالم منك، أو اإلحلاح عليه يف جواب،  حديث
حليـة طالـب العلـم    [  .سيما مع شهود املأل، فإن هذا يوجب لك الغرور وله امللل          وال
  ]١٧ص

                                                
 !!! فكيف لو أشار يف وجهه مبشرطه  14
 .شاخينا  اللهم اجعلنا من أعظم الناس إجالالً لعلمائنا وم 15
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سقناها هاهنا لتذكري الناسي وتنبيه     ، هذه بعض اآلثار يف تعظيم واحترام العلماء وتوقريهم         
لعلها حتفزهم الحترام علمائنا ومشاخينا الذين ذاقوا األمرين ؛ من          ، ج  الغافل من رفاق املنه   
  ! األعداء واألصدقاء 

باب تعظيم املتفقه الفقيه ( اخلطيب البغدادي بعنوان    هأفردفلرياجع ما   : ومن أراد االستزادة    
 ابن  أنظر، وكذلك   ٩٩ ــ   ٩٨ صـ   ٢جـ  ) فقهالفقيه واملت ) (وهيبته إياه وتواضعه له   

  .١١١ صـ ١جـ ) جامع بيان العلم(من ) هيبة املتعلم للعامل(رب يف باب ال عبد

  

  :عقوق التلميذ لشيخه 

فال جيدر بالتلميذ إال االحترام   ، ونعمه عليه عميمة    ، إن أفضال الشيخ على تلميذه عظيمة       
 وال تناديـه بامسـه    : قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهللا        كاحترام اآلباء واألعمام ؛     ، التام  

فال تسمه، فإنه ! أو يا شيخنا! شيخييا : بل قل ! يا شيخ فالن  : جمرداً، أو مع لقبه كقولك    
وانظر مـا    .أرفع يف األدب، وال ختاطبه بتاء اخلطاب، أو تناديه من بعد من غري اضطرار             

: ذكره اهللا تعاىل من الداللة على األدب مع معلم الناس اخلري صلى اهللا عليه وسلم يف قوله                
وكما ال يليـق أن      ١٦.اآلية) ٠٠٠لوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً        ال جتع (

 فال جيمل بك مع      "يا والدي فالن  " :  أو  "يا فالن " : تقول لوالدك ذي األبوة الطينية    
وإذا بدا لك خطـأ   .والتزم توقري الس، وإظهار السرور من الدرس واإلفادة به        .شيخك

لك من عينك، فإنه سبب حلرمانك من علمه، ومـن ذا           من الشيخ، أو وهم فال يسقطه ذ      
:  واحذر أن متارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه املولدون          !؟ الذي ينجو من اخلطأ ساملاً    

                                                
 كَجهرِ بِالْقَولِ لَه تجهروا وال النبِي صوت فَوق أَصواتكُم ترفَعوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا: (قال اهللا تعاىل و  16
كُمضعضٍ بعبريفا وكره بعض العلماء رفع الصوت يف جمالس العلماء تش: " قال القرطيب  ] ٢: احلجرات ) [ ل
حرمة النيب صلى اهللا عليه وسلم ميتاً كحرمته حياً، : بن العريباوقال القاضي أبو بكر . إذ هم ورثة األنبياء، هلم

ء كالمه وجب على كل حاضر أال ىكالمه املسموع من لفظه، فإذا قرِوكالمه املأثور بعد موته يف الرفعة مثالُ 
 / ١٦: تفسري القرطيب [ أهـ  " .  ه ذلك يف جملسه عند تلفظه بهلزميعرض عنه، كما كان ي يرفع صوته عليه وال

٣٠٧[  
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وإذا بدا لك    .امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل     : ، مبعىن ١٧ " حرب األعصاب " 
مته، وأملـك لقلبـه يف حمبتـك        االنتقال إىل شيخ آخر، فاستأذنه بذلك؛ فإنه أدعى حلر        

  ...والعطف عليك 

أبوتـه  " إىل آخر مجلة من األدب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء حلق شـيخك يف                
، وتـسمية بعـض      ١٨ " األديبالرضاع  " ، أو ما تسميه بعض القوانني باسم         " الدينية

عاية حرمته يكـون    واعلم أنه بقدر ر    . أليق، وتركه أنسب    "األبوة الدينية " العلماء له   
حلية طالب العلم   [ أهـ  .النجاح والفالح، وبقدر الفوت يكون من عالمات اإلخفاق       

   ]١٨-١٧ص

وهو يترجم لإلمام أيب    ) جمموعه( فهذا النووي يقول يف      وأبوة املعلم مقرره لدى علمائنا ؛     
إم (): ذيبه(ويقول يف مقدمة    )  سلسلة الفقه  يف أجدادنا  وهو أحد   : (العباس بن سريج  
إمنا الناس مـع    : كان يقال   : وقال ربيعة بن أيب عبد الرمحن       ). كالوالدينأئمتنا وأسالفنا   

املعرفـة  [ أهــ    . يريد آبـاءهم  : قال  ، علمائهم مثل الصبيان يف حجور من يربيهم        
   ]١/٦٦٩والتاريخ 

أنا لكم  إمنا  (.. :  صلى اهللا عليه وسلم     اهللاقال رسول   : قالرضي اهللا عنه     أيب هريرة    عنو
أخرجه النسائي وابن ماجـه   [ )لمكمعأُمبرتلة الْوالد  :  ويف لفظ آخر   -مثل الوالد لولده  

  :، فبني الشيخ والتلميذ أُبوة علمية وهلذا صدق من قال] والدارمي وصححه األلباين 

  والشرف اد والدي من نــالين وإن *** والدي فضل على أُستاذي أُفَضلُ

  كالصدف  واجلسم اجلسمِ مريب وذاك *** جوهر والروح الروحِ مريب فهذا

وقال شيخنا املقدسي حفظـه اهللا يف   .أعظم من أبوة الوالدة    ،  أبوة اإلفادة    :وكما قيل   
  أهـ  . أبو حممد املقدسيولدكم؛ : آخر رسالته لإلمام محود بن عقالء الشعييب رمحه اهللا 

                                                
 .، تركيب مولد)٢٨٣ص (ألمحد أبو سعد ” معجم التراكيب”- ١٧
 ).٣٣ص(لعالل الفاسي ” مقاصد الشريعة”- ١٨
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وكفـر نعمـه   ، والتمرد عليـه وعـصيانه   ،  للشيخ وفضله إذا تقرر هذا علم أن التنكر 
، فإياك إياك أن تكـون مـن العـاقني       ، العقوق من مجلة    –بال شك    –يعد  ، وإحسانه

  .للوالدين واملعلمني 

   : وفاء املتعلم للمعلم

بأن يعـرف حـق   ، إن صفة الوفاء من أهم الصفات اليت جيب أن يتحلى ا طالب العلم   
مسعت مسلم بـن    : قال حممد بن محدان بن رستم       ،  إذا فتح اهللا عليه      شيخه عليه وخاصة  

وسـيد  ،  يا أُستاذ اُألسـتاذين   دعين أُقَبلْ رجليك  : وجاء إىل البخاري فقال     ، احلجاج  
وـذيب   ، ١٢/٤٣٢سري أعالم النبالء    [ أهـ   . وطبيب احلديث يف علله   ، املُحدثني  

وهـذا   ] ٤٨٩ومقدمة الفتح ص   ، ٢/٢٢٣ات السبكي   وطبق ، ١/٧٠األمساء واللغات   
فقـد قـال اإلمـام      ، الفعل من اإلمام مسلم رمحه اهللا ال يقابل بفعل اإلمام البخاري معه           

سري أعالم النـبالء    [ أهـ   . لوال البخاري ما راح مسلم وال جاء      : الدارقطين رمحه اهللا    
والبدايـة والنهايـة     ، ١/١٨٨وجامع األصول    ، ١٣/١٠٢وتاريخ بغداد    ، ١٢/٥٧٠
 وال  "اليمان بن عبد الكرمي بن عيسى املـدين " ما راح   لوال املقدسي   نعم ؛    ] ١١/٣٤

" ولوال املقدسي مـا راح  !  وال جاء  "أسد بن الفرات" ولوال املقدسي ما راح ! جاء  
اء  وال ج   "أبو القعقاع الشامي  " ولوال املقدسي ما راح     !  وال جاء     "أبو قاسم املهاجر  

 ولوال املقدسي ما راح فـالن       ! وال جاء     "قاهر الطاغوت " ولوال املقدسي ما راح     ! 
  ١٩ ! وال جاءوا - ممن يشار إليهم بالبنان -.. وفالن وفالن 

فلم حنسن كيـف نـرد      ، كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي        : قال اإلمام احلميدي    
نعم ؛ كنا وكان     ] ٩/٩٦األولياء  حلية  [ أهـ   . عليهم ؛ حىت جاءنا الشافعي ففتح لنا      

فلم حنسن كيف   ، نريد أن نرد على مرجئة العصر        - وغريهم   –كل من يطعن يف شيخنا      
                                                

[  أهـ.  " لمقدسيل  تلميذاًالزرقاوي يكن مل: "  والباقعة أن أحدهم أنكر معلوماً من الواقع بالضرورة فقال  19
ولوال املقدسي ما راح ! ال ينكر احملسوس إال املمسوس : فنقول  ] ٢٠٧ اجلزء األول ص –فرسان الفرضية الغائبة 

قد يفهم بعض اجلهلة من عبارتنا هذه انتقاصاً للشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه :  تنبيه –!!! الزرقاوي وال جاء 
فإن البخاري مل يكن شيخه ، كانت انتقاصاً لكانت انتقاصاً لإلمام مسلم فلو  ، معاذ اهللا، اهللا وتقبله يف الشهداء 

  .-وهذا ال خيفى على املتبصر بتراجم الرجال ، بل إن لإلمام مسلم أعداد غفرية من املشايخ ، الوحيد 
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 هـلْ ! (  فهل جزائه اإلساءة أم اإلحسان ؟     . نرد عليهم ؛ حىت جاءنا املقدسي ففتح لنا         
   ]٦٠: الرمحن  ) [ اإلحسانُ إِال اإلحسان جزاُء

لإلمام العالمة أيب بكـر      " على كثري ممن لبس الثياب    ،  الكالب   فضل" جاء يف كتاب    
 وروى لنا عن شريك قال كان لألعمش كلب         :رمحه اهللا   ) هـ٣١٠ت(حممد بن خلف    

 رأيـت صـبيانا يـضربونه    : يف الطريق إذا مشى حىت يرجع فقيل له يف ذلك فقال    يتبعه
ـ . يل ويتبعين  فعرف ذلك يل فشكره فإذا رآين يبصبص      ، ففرقت بينهم وبينه      ]٥ص[ أه

  !فسحقاً ملن كانت الكالب أوىف منه 

أخرجه ابن عبد الـرب  [ أهـ ٢٠  .كل من مسعت منه حديثاً فأنا له عبد      : عن شعبة قال    و
  : كما قال املتنيب  ]١/٤١٩يف جامع بيان العلم وفضله 

 هملكت الكرمي أكرمت دا*** إذا أنتمتر اللئيم وإنْ أنت أكرمت  

حليـة  [ أهـ  . إال دعوت اهللا له وأمسيه، ما تركت حديث رجل    :  قدامة قال    عن أيب و
   ]٩/٥األولياء 

االنتقاء البن [ أهـ  . أنا أدعو اهللا للشافعي حىت يف صاليت      : قال حيىي بن سعيد القطان      و
   ]٧٢عبد الرب ص

نابلـة  طبقـات احل  [ أهـ   . أحدهم الشافعي ، ستة أدعو هلم سحراً     : وقال اإلمام أمحد    
١/٢٨٣[   

االنتقاء [ أهـ   . هو عن الشافعي  هذا الذي ترونه أو عامته مين       : وقال اإلمام أمحد أيضاً     
   ]٧٦البن عبد الرب ص

  

                                                
 .خادم : أي  20
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 إمساعيل بن حممد عمر يف عمري من أزيِد أن قَدرت لَو :البِيكَندي جعفر بن حيىي وقال
 العلم، ذهاب فيه إمساعيل نب حممد وموت واحد، رجل موت يكون مويت فإن ،٢١ لفعلت
   ]١/٩٥كوثر املعاين . [ ببخارى العيش استطعت ما أنت لوال: له يقول وكان

  :فيه كتاباًالبخاري  إمساعيل بن حممد إىل بغداد أهل وكتب

  تفْتقَد حني خري بعدك وليس***  هلم بقيت ما خبري املسلمون

  :آخر وقال

اَء منش كدعب تمفعل***  فَلْيكُنت يك راذأُح  

تكَن ادوري الساظنل *** يمفَع كلَيع راظالن  

تازِلَ لَيـوال الْمند *** يار  فَائرقَابِ حموـر  

  لَصائر صرت حيثُ لَةَ***  محا ال وغَيرِي إِني

واإلقرار بأن  ، قيه  وكذا جيب على املتعلم االعتراف بفضل الف      : وقال اخلطيب البغدادي    
   ]٢/١٣٤الفقيه واملتفقه [ أهـ  . وعنه أخذه، العلم من جهته اكتسبه 

وإذا كان الرجل قد علّمه أستاذ ؛ عرف قدر إحـسانه           : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
   ]٢٨/١٧جمموع الفتاوى [ أهـ . إليه وشكره 

، ويشكر إحسانه إليـه     ذه  وعلى املتعلم أن يعرف حرمة أستا     : وقال شيخ اإلسالم أيضاً     
جمموع [أهـ  . وال جيحد حقه وال ينكر معروفه، فإن من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      

   ]٢٨/١٧الفتاوى 

  

  
                                                

 : -عدما طعنه اوسـي   ب– قال البدريون املهاجرون واألنصار رضي اهللا عنهم لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه   21
  ]٣/٣٤٨انظر الطبقات الكربى البن سعد [ أهـ  . ولوددنا أن اهللا زاد يف عمرك من أعمارنا
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   :- حفظه اهللا -الطاعنون يف شيخنا املقدسي 

ولكـن   ، - ال كثـرهم اهللا      –ثر  كُاملقدسي حفظه اهللا    أيب حممد    يف شيخنا    إن الطاعنني 
  :أبرزهم 

  :جاء أهل اإلر -١

، وأنه ضال   ، وأنه مبتدع   ، ٢٣تكفريي  وأنه صاحب غلو و   ،  ٢٢قد قالوا عنه أنه خارجي      
  ٢٤إخل.. نه وأ.. وأنه 

                                                
وقد قتلناها حبثاً يف غري هـذا املـوطن وهللا   ، وليس هاهنا حمل بسطها ،  وهذه شبهة سقوطها يغين عن إسقاطها     22

" الرسالة الثالثينية يف التحذير من الغلو يف الـتكفري          " لرياجع كتاب   ف، وملن أراد اإلفادة واالستزادة     .. احلمد واملنة   
وبراءتنا من عقيـدم    جممل حال اخلوارج    :  الفصل الرابع " : لشيخنا العالمة ادد أيب حممد املقدسي حفظه اهللا         

 ... وما بعدها ٥٣١صحيفة  " ومنهاجهم

   :وهللا در القائل  23
   بتزمت وتطرف وتشدد***ال تلمزونا يا خفافيش الدجى 
فبكل قولٍ نستدل بآيـة *** أو باحلديث املستقيم املسند 

فلقد أُم إمام أهل السنة أمحد بن حممد بن حنبل           ! شنشنة نعرفها من أخزم   بل هي   ، غري مستغرب   كله  وهذا    24
قال الشيخ عبد   ،  األنبياء   وكذلك ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغريهم ممن سار على ج            ، بأنه خارجي   

ماذا قالوا عن مذهب الشيخ حممد بن عبد الوهـاب ؟  : اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب   
! ال أصل لـه يف الـدين        ) الوهابية  ( هذا مذهب خامس    : وقوم قالوا    ! هذا مذهب اخلوارج املارقني   : قوم قالوا   

الرسـائل  ... [ وصنف نسبوه إىل استحالل الدماء واألمـوال احلـرام           ! سالمهو يكفر أهل اإل   : وآخرون قالوا   
ومن سنن املرجئة الـيت شـهد ـا      :  بل قد قال الشيخ عبد اهللا الرشيد فك اهللا أسره             ]٣/٧٧واملسائل النجدية   

، فممـن  ذهبِ اخلوارجِ ومعرفة بهالتاريخ عليهم، رمي دعاة التوحيد باخلارجية والتكفري بال بينة، ودون حتريرٍ مل          
به لتكفريه املستحق يمر :  

بلغين أنَّ : قال أبو عبد اهللا  : إمام أهل السنة أمحد بن حنبلٍ، فنقل ابن تيمية عن اخلالّل يف كتاب السنة قال               -١
 أنـه  :أبا خالد وموسى بن منصور وغريمها جيلسون يف ذلك اجلانب فيعيبون قولنا، ويدعون أنَّ هذا القول     

، مث تبسم أبو عبـد اهللا  ويعيبون من يكفّر، ويقولون إنا نقول بقول اخلوارج   خملوق وغري خملوق،   ال يقال 
  .هؤالء قوم سوء: كاملغتاظ، مث قال

، كما جتده يف كتب كثريٍ من خصومه من معاصريه وممن بعده، وال جتده أوىف منه          شيخ اإلسالم ابن تيمية    -٢
كوثري اجلهمي الوثين القبوري، وجتد تردادها وتكرارها أكثر مما قيل يف زمن اإلمام          يف كتب حممد زاهد ال    
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  عقيدتكم ا خللُ*** ومنا من يقول هلم 

  مما ليس يحتملُ*** فك معاذ اهللا هذا اإل

  !بصريتكم ا حولُ *** خوالف أميت مهالً 

ليس ؛ لـيس عنـدهم إال األكاذيـب والترهـات           ويف احلقيقة إن أهل اإلرجاء من املفا      
ومن أعجب طعون املفلسني مـن      ، اليت ال ترقى ألن تكون دالئل علمية        ، والشقشقات  

وهو يقول أنه   :  حني قال عن شيخنا     عبد اهللا السبت   قول: أهل اإلرجاء اليت وقفت عليها      
 الديار الفلسطينية   عتييب وال أظنه إال شركسي من مسلمي االحتاد السوفييت املهاجرون إىل          

!  سبحان اهللا    ٢٥  ]٢٢ ص تبديدهم . [  والعلم عند اهللا   ألنه شكله ال يدل إال على ذلك      
                                                                                                                                       
أمحد ألن اإلرجاء كان قد انتشر يف زمن شيخ اإلسالم بانتشار األشعرية ونشرهم ضـالهلم وباطلـهم يف        

 .مسألة اإلميان
يلت يف شيخ اإلسالم ابـن      وقد انتشرت هذه التهمة عنه أكثر مما ق       : شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب      -٣

                  ما خالفوه يف التكفري بـذلك واجلهـادخالفوه يف حقيقة التوحيد، وإنتيمية، وذكر أنَّ أكثر خصومه مل ي
  ،ر الزمان وازداد اإلرجاء انتـشرت                عليهوقيلت ملن بعده أكثر مما قيلت له، وكُلَّما درس العلم وتأخ

 .السنة على لسان كلِّ مرجئ اليوموال يزال موصوما ا أهل هذه التهمة، 
                 ،ارجـوومن معه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خ قيدوا أبا بكرٍ الصنشوِء املُرجئَة، لسم رولوال تأخ

   ]٤-٣اخلوارج واحلكم بغري ما أنزل اهللا ص [ أهـ .بتكفريهم املرتدين من العرب
،  املقدسي حفظه اهللا بأنه خـارجي        جاء اام أهل اإلرجاء لشيخنا أيب حممد      ، ا املنوال   وعلى هذ ، ففي هذا اإلطار    

 حممد املقدسي خـارجي معلـوم   أبو: حني قال ، محد بن إبراهيم العثمان . وهو د: خذ مثالً قول أحد مشاخيهم  و
   ]٢٠٠٦ يونيو ١٤ ألربعاءا - جريدة الوطن الكويتية -ال نشمت وال نأسى على الزرقاوي[ أهـ.يكفر والة أمرنا

)كانحبذَا سانٌ هتهب يمظوهللا در ابن القيم حني قال يف نونيته  ] ١٦: النور   ) [ ع:  
  هو غاية التوحيد واإلميان *** وخصومنا قد كفرونا بالذي
  قد جاء باآلثار والقرآن *** ومن العجائب أم قالوا ملن
 اهتدوا ملعان ما الظواهر ذواأخ *** أنتم بذا مثل اخلوارج إم

؛ املتفق عليه  يذكرنا بطعن الكوثري يف نسب اإلمام الشافعي         ت يف نسب شيخنا املقدسي    طعن عبد اهللا السب     25
   !حيث جعله من املوايل ال من قريش 

اتذة وهلم ديوان والدكاترة واألس بالنسبة للعتبان يف األردن فهم كثر فيهم املشيخة :  أبو طلحة الربقاوي العتييبقال 
لألردن بض النفعة هاجروا من الطائف مع بعض األسر من  يف العاصمة عمان يسمى ديوان النفيعات وسبب جميئهم

الصواحلة فذهب بعضهم إىل حمافظة الشرقية مبصر وبعضهم إىل مدينة نـابلس ومسـوا    بين سامل من حرب يقال هلم
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ليت شـعري مـاذا   !  مىت كان الشكل دليالً وبينة ؟  ! وإال حد يف ظهرك؟    البينة يا سبت  
لقد ذكر املؤرخـون يف     ! كنت ستقول عن عبد الرمحن الناصر القرشي لو رأيت شكله ؟          

البيان املغرب البن عذاري  ! [ أبيض الوجه أزرق العينني : فة الناصر أنه كان     وصف اخللي 
التاريخ اإلسالمي للدكتور مجال     ، ٢٥اإلسالم يف اسبانيا للطفي عبد البديع ص       ، ١/٣٠

   ]١٧الدين الشيال ص

نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ : قَالَ هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  ) :انتي اثْناسِ فا النمه  بِهِـم 
كُفْر  :ني الطَّعبِ فسةُ،  الناحيالنلَى وع تيأخرجه مسلم  ) [ الْم[  

  :وهللا در عنترة العبسي حني قال 

  فِسنانُ رحمي واحلُسام يقر يل*** أو أَنكرت فُرسانُ عبسٍ نِسبيت 

دي نِلتهنلى وبِذَابِلي وماألجزلِ ***  الع والعديد ٢٦ال بالقرابة  

   ]١٣٤شرح ديوان عنترة للخطيب التربيزي ص[ 

الكواشف اجللية يف كفر " كتابه القيم مقدمة يف حفظه اهللا قال شيخنا املقدسي 
ليعرف القارئ قبل أن يقرأ كتايب هذا أنين لست شيوعياً وال :  ٩ص" الدولة السعودية 
  .جندياً عربياً أصيالً موحداً سنياًل حبمد اهللا شيعياً رافضيا ب

فال قيمة لألمساء واألنساب وإذا كان املراد واملقصود نشر احلق ووصوله للناس 
ال يضريه من … وهو ضالّة املؤمن أينما وجده أخذ به… ما دام احلق مدعوماً بأدلته
   أهـ …قال بقدر ما يهمه ما قال

                                                                                                                                       
اهلامشيني برئاسة الشيخ  لألردن فمن يف األردن فبعضهم جاء معبامسهم وهي برقا نسبة للبطن وذهب بعضهم  منطقة

 ن الكويت كانوا يف نـابلس فمنـذ أن  الوقت وبعضهم م ن العشائر منذ ذالكئولعتييب املستشار امللكي لشجويبيري ا
كن لآلن يوجد عتبان يف فلسطني وسكان نابلس أغلبهم من احلفاة مـن  للكويت ل  إسرائيل فلسطني ذهبوااجتاحت
: نذكر بعضا منـهم   قبيلة عتيبة ويقطنون عمان ووادي السري والكرك ومعان وقليل يف احملافظات الباقية الروقة من

األردن فأنا زرم وهـم   هؤالء أبرزهم ننصحكم بزيارم يف ... الشيخ أبو حممد املقدسي الربقاوي العتييب _١
 . أعيان العتييب يف األردن شيخنا املقدسي حفظه اهللا  فعد أولأهـ. يستضيفون كل العتبان من كل أحناء العامل

 . الكثري : األجزل  26



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٢٧ 

أم أن العلـم    ... ليكن شركـسياً    ، ليكن فارسياً   !! لمي ؟ ما دخل النسب يف الرد الع      ف
  !إذن ماذا نفعل باملصنفات واملؤلفات واألمهات اليت يزخر ا تراثنا؟! حكراً على العرب ؟

   أبوهم    آدم    واألم   حواء ***اءـل أكفثاـمـالناس من جهة الت

  اءمــيفاخرون به فالطني وال ***ب ـم نسـفإن يكن هلم يف أصله

ـماستهدى أذالءنعلى اهلدى مل *** ما الفضــل إال ألهل العلـم إ   

  !واجلاهلون ألهل العلم أعـداء *** هـان حيسنـدر كل امرأ ما كــوق

  :وقال حممد بن احلارث 

  وإن مل يكن يف قومه حبسيبِ*** رأيت رفيع الناس من كان عاملاً 

  املٌ يف بلدة بغريبِــوما ع*** لَّ أرضاً عاش فيها بعلمه ـإذا ح

 والربزايل يف مشيخة قاضي القضاة ابـن  ١٨/١٧٧أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق      [ 
   ]٨/٣٦٨٢وابن عدمي يف بغية الطلب  ، ٢/٥٩١مجاعة 

  :أهل الغلو  -٢

بل قالوا عنه أنه كـافر      ، وذو طبيعة رخية    وقالوا عنه أنه مميع     ، قد قالوا عنه أنه مرجئ      
  إخل.. وأنه ..  عنه أنه وقالوا.. ٢٧مرتد 

 بعشتم هوعيب عيــبيا من ي *** عيبن عيبٍ وأنت تم يكف كَم!!!  

حاول أعداء اهللا أن جيـربوه      ، ملا كان شيخنا املقدسي حفظه اهللا تعاىل يف سجنه األخري           و
،  فيـه    حىت منعوه من عيادة والده يف مرضه األخري الذي تويف         ، على التراجع بشىت احليل     

فكتب شيخنا حفظـه اهللا تلـك       ، واشترطوا عليه إن كان يريد عيادة والده أن يتراجع          
ملـا  فكان جزاء الشيخ من هؤالء الغالة       ،  " التراجع إىل األمام  " القصيدة الرباقة بعنوان    

                                                
27 بل إن بعض سفهائهم ه م نسأل اهللا أن حيفظ شيخنا حبفظه ،  أن يضرب وجه الشيخ املبارك مبشرط. 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٢٨ 

 من حسدا! ( " املقدسي يتقدم للوراء  " أن يكتبوا رسالة بعنوان     خرج من سجنه األخري     
دنع فُِسهِمأَن نم دعا بم نيبت ملَه ق١٠٩: البقرة  ) [ الْح[    

ال شك أن اام هؤالء األغرار لشيخنا بالتراجع هو عني ما يطمح له الطواغيت وأذنام ؛           
قد سـبقهم إىل    ، من خطط جنود الطواغيت      خطة   – حفظه اهللا    – عن الشيخ    واإلفراج

: قال. أخربين مبا صنعوا بك   :  لإلمام أمحد    قال الطفاوي : اود  مثلها عامل السوء ابن أيب د     
ملا ضربت بالسياط، جعلت أذكر كالم األعرايب، مث جاء ذاك الطويل اللحية يعين عجيفاً،              

  .قد جاء الفرج، يضرب عنقي فأستريح: فضربين بقائم السيف، مث جاء ذاك، فقلت
ال : ودمه يف رقبيت، فقال ابن أيب داود      يا أمري املؤمنني اضرب عنقه      : فقال له ابن مساعة   

يا أمري املؤمنني ال تفعل، فإنه إن قتل أو مات يف دارك قال الناس صرب حىت قتل، فاختذه               
ولكن أطلقه الساعة، فإن مات خارجاً من مرتلك  الناس إماماً، وثبتوا على ما هم عليه،        

ـ  .مل جيب : أجاب، وقال بعضهم  : شك الناس يف أمره، وقال بعضهم      سـري   [ ٢٨ أهـ
   ]١١/٢٥٨أعالم النبالء 

ولكن العجيب أن يتمىن     : - فداه روحي ونفسي     –قال شيخنا ادد أبو حممد املقدسي       
إليها بعض من ينتسب إىل هذا الدين  تلك التراجعات منا أو من غرينا ويتشوف ويتشوق
ا رائحة العلم وال الغالة الذين ما مشو ويتمسح ذه الدعوة املباركة ويتزىي بزي أهلها من

السماعني هلم فيشيعون بني يدي خروج الدعاة  تذوقوا طعم الفهم أو من لف لفيفهم من
 أن ذلك اخلروج ما مت إال –بعد أن ثبتهم اهللا  – والعلماء وااهدين من سجون الظاملني

 دون..تراجعات تتضمن الطعن يف اجلهاد وااهدين  بعد عقد صفقة مع أعداء اهللا ألجل
اللهم إال الشقشقات الفارغة واألمنيـات الباطلـة    أدىن دليل على ذلك يثبت مصداقيتهم
به على أولئك الدعاة من الثبات يف احملنة والنضوج  حسدا من عند أنفسهم على ما من اهللا

أوكتابات مل ترق لعقوهلم القاصـرة وال اسـتوعبتها    يف الفهم والوضوح يف التصورات؛
جاءين األهـل   وعندما : - حفظه اهللا –إىل أن قال  .. هم القصريأفهامهم الضيقة ونظر

لرؤيته يف أيـام   خبرب وفاة الوالد رمحه اهللا وأنا يف زنزانيت بعد انتظار ووعود ومماطالت
وفاته ألقف إىل  مرضه األخرية قلت هلم لقد كان يف وسع القوم أن خيرجوين لرؤيته قبل
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 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٢٩ 

أنكسر أمـام   وا ذلك ظنا منهم أنين سأساوم أووإذ مل يفعل.. جنبه يف هذه اللحظات 
أمجعـون   واهللا لو مات أهلـي : هذه الضغوط أو أرفع الراية البيضاء؛ فأقول لكم وهلم

 واحدا واحدا؛ أمي وأوالدي وزوجايت وإخواين واجلميع، ال حتلموا أن أتراجع عـن 
 يت يفحرف واحد أعتقد وأدين اهللا أنه حق من ديين ولو أمضيت ما تبقى مـن حيـا  

  .الزنزانة
  وقاء لدين حممد منهم *** فإن أيب ووالديت وأهلي

   ]٥يف زمن التراجعات ص، الثبات الثبات [ 
وغرينا من الدعاة العاملني كلما مهمنا ـ  : وقال الشيخ أبو بصري الطرطوسي حفظه اهللا 

 حفظه  الذين هلم سابقة علم وبالء وجهاد يف سبيل اهللا كأخينا الشيخ أيب حممد املقدسي             
أو .. أو تقـومي جتربـة   .. أو تصحيح خطأ .. أو ترشيد عملٍ ..  ـ بتوجيه نصيحة  اهللا

ووسـائل  .. ارتفعت عقرية العلمانيني احلاقدين     .. توجيه ضالٍّ إىل جادة احلق والصواب       
هـا  .. افرحوا  .. انظروا  : والنباح.. والصراخ  .. بالعويل  .. إعالمهم املأجورة الرخيصة    

.. وبدلوا  .. وغريوا  .. قد انقلبوا على أنفسهم وأدبيام      .. هاد قد تراجعوا    هم شيوخ اجل  
أين كانوا مـن هـذه      .. اآلن قد عرفوا نصوص الكتاب والسنة       .. اآلن قد عرفوا احلق     

وإلخـوام وأبنـائهم    .. يشككون بـوالئهم لدينـهم وأمتـهم        .. النصوص من قبل    
  ] وأنظر امللحق – ١تراجع صالتفريق بني التناصح وال[ أهـ ..ااهدين

  

، وسواء كان الطاعن يف شيخنا أيب حممد املقدسي حفظه اهللا من الطائفة الغالية أم اجلافية                
  !فهو مبتدع يخشى عليه 

إذا رأيت الكويف يطعن على سفيان الثوري وزائـدة فـال           : - رمحه اهللا    –قال أبو زرعة    
حول واألوزاعي فال تـشك أنـه       تشك أنه رافضي ، وإذا رأيت الشامي يطعن على مك         

واعلم اهللا بن املبارك فال تشك أنه مرجئ ،          ناصيب ، وإذا رأيت اخلراساين يطعن على عبد       



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٣٠ 

أن هذه الطوائف كلها جممعة على بغض أمحد بن حنبل ؛ ألنه ما من أحد إال ويف قلبه                  
  ٢٩هـ. امنه سهم ال برء له

قـال   .  اروحقدسي حفظه اهللا فهواملمن جرح يف شيخنا :  نقول مبأل أفواهنا    نحنوها  
أن ال يكون اـروح   -٥: الدكتور نور الدين عتر يف شروط تقدمي اجلرح على التعديل     

حنو ما وقع من    . فإن هذا ال يقبل فيه اجلرح       : ممن اشتهرت عدالته وتواترت بني الناس       
،  طاعن بذلك نفسه  إمنا يؤذي ال  ، فهذا ال يلتفت إليه     ، طعن يف بعض األئمة املشهورين      

فكل ذلك ال يعتـد  ، أو غريمها ، أو مالك  ، حنو ما وقع من كالم لبعضهم يف أيب حنيفة          
كمـا  ، وخيف عليه اهلالك ، وإال كان دليلَ خذالنِه ، وال جيوز لطالب العلم تتبعه     ، به

 ، م بعـضها  ورمبا مل نفه  ، وألقواهلم محامل   ، فالقوم أئمة أعالم    : قال اإلمام السبكي    
أصـول اجلـرح     [ ٣٠أهـ  . فليس لنا إال الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم          

   ]١٦٥-١٦٤والتعديل ص

أفـال  ، أننا بفضل اهللا خاصمنا الدنيا بأسرها ألجل ااهدين          :ليسمع من بأقطارها    ف
  ..بلى واهللا، بلى واهللا ، بلى واهللا !!! خناصمها من باب أوىل ألجل مشايخ ااهدين ؟

  

   :اإلامالتعديل على : مبحث 

 " ..." فهذا  ! يذكر الطاعنون يف شيخنا املقدسي حفظه اهللا قصص يروا عن من وثقوه             
وهـذا  !  يروي ويـروي     - على الشبكة العنكبوتية     –أحد املنتديات املباركة    العضو يف   
وون عـن   وغريهم الكثري من الذين ير    ! يروي ويروي   " املقدسي يتقدم للوراء    " صاحب  

فيـصل  ، قال املرجئ التعـيس     فقد  ، وقد سبقهم يف هذا مرجئة العصر       ! من وثقوه هم    
وبعد أيـام   : يف طعنه يف شيخنا املقدسي حفظه اهللا         – عليه من اهللا ما يستحق       -السعيد  

 - أي على صلة بشيخنا املقدسـي حفظـه اهللا           –قالئل واجهت شاباً كان على صلة به        
  ...ال تصدقه ونراه كذاب وكثري اللف والدوران :  فقال...فأخربته ) وع(وامسه 
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 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٣١ 

 [ ...كنـت يومـاً  : ، فقلت له أخربين القصة ، فقال     )خ ب ( و – يعين نفسه    -) وع(و  
  !  فهذه هي بضاعتهم املزجاة  ]٢٩تبديدهم ص

قـال  !  نطالبهم فقط باإلسناد ؟ مسوا لنا رجالكم ؟ فمن أسند فقد بـرئ                بدورنا حننو
فلوال اإلسناد وطلب هذه الطائفة لَه ، وكثرة مواظبتـهم علَـى            " : بوري  الْحاكم النيسا 

ولتمكن أهل اإلحلاد والبدع فيه بوضع األحاديث، وقلب        حفظه لدرس منار اِإلسالَم ،      
وقَـالَ   أهـ ."  األسانيد ، فإنَّ األخبار إذا تعرت عن وجود األسانيد فيها كانت مبتراً   

 "!  ؟ إذا لَم يكُن معه سالح فبأي شيء يقاتل       سناد سالح املؤمن ،     اإل:" سفيان الثوري   
إمنا يعلم صـحة الْحـديث      :"  يقول    وهذا أمري املؤمنني يف الْحديث شعبة بن احلجاج       

ولوال اإلسناد لقال من    اإلسناد من الدين ،     :" وقَالَ عبد اهللا بن املبارك       "بصحة اإلسناد 
، يث هو األصل ، وعليه االعتماداعلم أنّ اإلسناد يف الْحد:" لَ ابن األثري  وقَا  "شاء ما شاء  

  أهـ  . " وبه تعرف صحته وسقمه

، لعلموا أن علمائنا ال يقبلون بالتعديل على اإلـام  ،  مسكة من علم ولو كان عند القوم   
 ثقـة وإن مل     كل من رويت عنه فهو    : وهكذا إذا قال العامل     : وقد قال اخلطيب رمحه اهللا      

جلواز أن  ، غري أنا ال نعمل بتزكيته، فإنه يكون مزكياً له  ، مث روى عمن مل يسمه      ، أمسه  
أنظر أصول اجلرح والتعـديل وعلـم الرجـال         [ أهـ  . نعرفه إذا ذكره خبالف العدالة      

وقد بني ابن الصالح رمحه اهللا أن هذا هو رأي مجهور            ] ٧٠للدكتور نور الدين عتر ص      
وغريه قد اطّلَع على جرحه مبـا     ، ألنه قد يكون ثقة عنده      : وعلل ذلك بقوله     ، العلماء

 ، ٢/١٧وشرح األلفيـة     ، ٩٩علوم احلديث ص  [ أهـ   . هو جارح عنده أو باإلمجاع    
وفـتح   ، ١/٣١٠والتقريب وشرحه التدريب   ، ٥١٢وشرح النخبة مع شرح القاري ص     

   ]١/٢٨٨املغيث 

، هذا إن كان التعديل من علماء اجلرح والتعـديل          ، بول  فالتعديل على اإلام غري مق    
قال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه  !!فما بالك لو كان من سفهاء اجلرح والتجريح ؟        

وينبغي أال يقبل اجلرح والتعديل إال من عدلٍ متيقّظ ذي يقظة حتمله على التحـري               : اهللا  
   ]٧٣٤وشرحه للقاري ص ، ١٣٦شرح النخبة ص[ أهـ . والضبط فيما يصدر عنه 
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٣٢ 

  

   :عدالة شيخنا املقدسي حفظه اهللا

وهي ثالثة طرق مـشهورة معتمـدة عنـد         ، إن للتعديل طرقاً عديدة سلكها أهل العلم        
واألدلـة  ، ها طريقة رابعة فيها خالف كـثري  يوتل، اعتمد عليها أهل احلديث   ، اجلمهور  

   :لذا لن نذكرها فيما يلي، على رد الطريقة الرابعة 

وهـذا ال حيتـاج إىل   ، بالعدالة والثقة واألمانة    مشهوراً   العامل أن يكون    : األوىل   الطريقة
  . تزكية املعدلني 

:  أن االشتهار    ٨٧ ص – ضمن كالم للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب          –جاء يف الكفاية    
. .أقوى يف النفوس من تعديل واحد واثنني جيوز عليهما الكـذب واحملابـاة يف تعديلـه                 

. وبالرجوع إىل النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى يف النفس من تزكية املعـدل                 
 ، ٢/٥وشـرح العراقـي أللفيتـه        ، ٩٥وأنظر علوم احلديث البن الصالح ص     [ أهـ  

   ]١/٢٧٤وفتح املغيث  ، ١/٣٠١والتدريب 

  : أن ينص على عدالته اثنان من أهل العلم :الطريقة الثانية 

والذي نستحبه أن يكون من يزكـي  : قال اخلطيب ، ه بني مجاهري العلماء وهذا متفق علي  
   ]٩٦الكفاية ص[ أهـ . فإن اقتصر على تزكية واحد أجزأ ، احملدث اثنني لالحتياط 

  :التعديل بواحد فقط  :الطريقة الثالثة 

ألن العدد مل يـشترط يف      . وهو الصحيح الذي اختاره اخلطيب وغريه       : قال ابن الصالح    
علوم احلديث [ أهـ . خبالف الشهادة ، فلم يشترط يف جرح راويه وتعديله      ، قبول اخلرب   

   ]١/٢٧٢وفتح املغيث، ٩٨ص

شيخنا املقدسي حفظه اهللا عدل بالطريقة األوىل فهو أشهر من نارٍ على علم يف الفهـم      إن  
  .وال خيتلف اثنان من العلماء الصادقني يف عدالته ، والعلم 
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فقد ثبتـت عدالتـه بقـول    ، ي حفظه اهللا عدل بالطريقتني الثانية والثالثة  وشيخنا املقدس 
  ...الواحد واالثنني والثالثة والعشرة والعشرين 

وهي اختيار حـافظ    ، بل قد ثبتت عدالة شيخنا املقدسي حفظه اهللا حىت بالطريقة الرابعة            
   .٣١املغرب ابن عبد الرب رمحه اهللا 

يف ، والقادة ااهدين   ، والدعاة الربانيني   ،  املعاصرين   وها حنن نسوق بعض كالم العلماء     
: لعارفني ؛ قال ابن حجر رمحه اهللا   من أهل العلم ا    – وهللا احلمد    –وكلهم  ، األمني  شيخنا  

 ، ١٣٥شرح النخبة ص    [ أهـ  . ال من غري عارف     ، وتقبل التزكيةُ من عارف بأسباا      
  . ] ٥٢وأنظر الرفع والتكميل ص 

 كما قـرر    –أو اثنني منهم لالحتياط     ، مما نقلناه أنه يكفي تزكية أحد العلماء        لقد تبني   و
ولكننا لن نكتفي بواحد وال باثنني مع أن تزكية اإلمـام محـود              ، -اخلطيب رمحه اهللا    
ا ومثيال، ولكننا سنردفها بأخواا من التزكيات ، وتدحض الظنون  ، الشعييب متأل العيون    

  .. جمال ينفذ منه أهل الضالالت  يبق أيلكي ال، من التعديالت 

حدثنا عمرو بن دينار وكـان       : وألن كان أعظم توثيق وقفت عليه ؛ هو قول ابن عيينة          
 فإننا نقول دون    ٣٢ تسع مرات أهـ  . ثقة  ، ثقة  ، ثقة  ، ثقة  ، ثقة  ، ثقة  ، ثقة  ، ثقة  ، ثقة

، ثقـة   ، ثقة  ، ثقة  ، ثقة  ، ة  ثق، ثقة  ، ثقة  ، إن شيخنا املقدسي ثقة     : خجل أو استحياء    
سيجد أن  ، ومن تأمل يف التزكيات والتعديالت فيما يلي        !  عشر مرات أهـ  . ثقة  ، ثقة  

" و   " العامل" كـ  ، قب بألقاب ضخام    ولُ، صف بأوصاف عظام    وقد  الشيخ حفظه اهللا    
العقليـة  " و   " البحر الزاخـر  " و   " رباينال " و " اإلمام" و   " الفهامة" و   " العالمة

وغريهـا   " اهلمـام " و  " البطل  " و   " ااهد" و   " تقناملثقة  الثبت  ال" و   " املوسوعية

                                                
كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل حممول يف أمره أبداً على العدالة حـىت            :  قال ابن عبد الرب رمحه اهللا         31

وشيخنا املقدسي حفظـه اهللا حامـل للعلـم     ] ١/٢٨التمهيد [ أهـ .. أو يف كثرة غلطه    ، يتبني جرحه يف حاله     
 .ومل يكثر الغلط منه ، يتبني جرحه يف حاله ومل ، معروف العناية به 

  .١٤٨ص " أصول اجلرح والتعديل "  أنظر على سبيل املثال  32
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ومـا  ، وما خفي كان أعظم     ، ليها   وقفت ع  فدونكم بعض بعض التزكيات اليت    ، الكثري  
  ٣٣..  إال غيض من فيض هذه

 : ٣٤ الشيخ اإلمام العالمة محود بن عبد اهللا بن عقالء الشعييب رمحه اهللا -١

  

نا املقدسي حفظه اهللا عـرب   الشعييب رمحه اهللا خماطباً شيخعقالءقال الشيخ اإلمام محود بن   
  ٣٥ أهـ ." لقد رفعت رأس السلفيني عاليا: "  اهلاتف

إمام هذا العصر الشعييب رمحه اهللا يشهد أن شيخنا أبا حممد املقدسي            ! فتأمل أيها السلفي    
فأرفع رأسك عالياً مبشيخة حقاً فإن كنت سلفياً  ، حفظه اهللا قد رفع رأس السلفيني عالياً      

 .املقدسي حفظه اهللا 

والشيخ العالمـة   ، عقالء الشعييب رمحه اهللا     عبد اهللا بن    اإلمام محود بن    الشيخ   -٢
   :٣٦ علي بن خضري اخلضري فك اهللا أسره

                                                
كيف ال وهم أشـد النـاس       ،  إن مجيع مشايخ ااهدين وقادام يقدرون شيخنا املقدسي حفظه اهللا وجيلونه              33

وإنين على علم أنـين  .  ودونت بعض ما وقفت عليه ،ولكين وقفت على بعض أقواهلم ، احتراماً للعلماء وتوقرياً هلم  
ولكنا اكتفينا ذا القدر مضطرين إىل ذلك بسبب        ، لو تأخرت يف إخراج هذا الكتاب لوجدت غري هذه التزكيات           

  .ولعلنا أن نتحف القراء بغريها يف الطبعات القادمة إن شاء اهللا ، احلملة الشعواء العشواء على شيخنا حفظه اهللا 
الشيخ محود العقال الشعييب رمحه اهللا، وهو من أكـابر العلمـاء   :  الشيخ الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا        قال 34

 بثوري هذا العصر، وله تـراث       -فك اهللا أسره  -الصادعني باحلق يف هذا العصر، وقد وصفه أخونا الشيخ أبو قتادة            
ن والروس، وتأييد حكومة طالبان ومناصـرا قبـل         حافل يف تأييد اجلهاد وااهدين، واحلض على جهاد األمريكا        

، وقد طبع مـع     )القول املختار يف حكم االستعانة بالكفار     ( كتابه   -رمحه اهللا -ومن مؤلفاته   . الغزو األمريكي وبعده  
وقد رد الشيخ فيه على مواقـف حكومـات اخللـيج الـيت اسـتعانت           . مقدمة للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا      

  .لت جيوشهم جلزيرة العرب، وبني خطورم، وأهدافهم لالستيالء على ديار املسلمنيباألمريكان، وأدخ
وله تراث فقهي وافر من الفتاوى اجلريئة الشجاعة، منها فتوى عما جرى يف أمريكا من أحداث يف احلادي عـشر                    

 الرمحن بن عبد العزيـز      لعبد" إيناس النبالء من سرية شيخنا العقالء       " وأنظر   ] ٢٨التربئة ص [ أهـ   . من سبتمرب 
 .اجلفن 

 . ما يلي إن شاء اهللا يف ) ٢( أنظر رقم و  35
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تدى وقد سئل هذا السؤال يف لقائه مع من       ، قال الشيخ العالمة علي اخلضري فك اهللا أسره         
عبد املنعم مـصطفى حليمـة   :  ما الذي ترونه يف هؤالء الشيوخ٧٠/١س  "  نيالسلفي
عمـر بـن    ... عصام حممد الربقاوي املشهور بأيب حممد املقدسي... بأيب بصري  امللقب
  امللقب بأيب قتادة الفلسطيين؟ حممود

 والتأليف والعقيدة ، ومن أهل اجلهاد هؤالء من علماء أهل السنة والتوحيد :فأجاب 
هلم كتبا كثرية ، وما يفترى عليهم مـن    ، وال نعلم عنهم إال خريا ، وقد قرأتوالتعليم

افتراء ومن صنع املرجئة ، وهم أهل سـنة يف   الكذب والزور يف مسائل التكفري فهو حمض
  باب التكفري واإلميان ، 

خريا وميدحهم ويذب يثين عليهم العالمة محود بن عقالء الشعييب رمحه اهللا  وكان شيخنا
، وسئل شيخنا محود رمحه اهللا عنهم يف ندوة ألقاها عرب  ٣٧ ويراسلهم ويراسلونه عنهم ،

                                                                                                                                       
ولـد    :نبذة عن الشيخ علي بن خضري بن فهـد اخلـضري  " : ما يلي " منرب التوحيد واجلهاد "  جاء يف موقع  36

  الدراسـة بدأ طلب العلم الشرعي يف بدايات مرحلة شبابه، منذ أن كان يف مرحلـة   . هـ١٣٧٤بالرياض، عام 
طلب العلم على عـدد مـن   . هـ١٤٠٣، بالقصيم، عام "جامعة اإلمام"خترج من كلية أصول الدين بـ   .الثانوية

رمحه اهللا، حيث درس عليه يف التوحيد والعقيـدة وغـري    املشايخ، من أبرزهم الشيخ اإلمام محود بن عقالء الشعييب
بدأت أول دروسه العلمية يف املـساجد    .يخ محود رمحه اهللاعليه حىت وفاة الش ذلك من الفنون، واستمر يف الطلب

واستمر على ذلك، حىت تتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم مـن    هـ، يف الفقه ومصطلح احلديث،١٤٠٥عام 
النظام السعودي،  عرف عنه صدعه باحلق، ودعوته للتوحيد والكفر بالطواغيت، مما عرضه اليذاء جمرمي  .بالد شىت

 ناصر الشيخ؛ ااهـدين  - أمريكا -بعد الضربات املباركة هلبل العصر   .قل مرات، ومنع من التدريس أخرىفاعت
اإلسالمية يف أفغانستان،  وافىت بشرعية تلك اهلجمات، كما ناصر ااهدين املطاردين وااهدين يف اإلمارة عالنية،

اضطر للتخفي من طواغيت النظام الـسعودي،    .عليهم كانوجماهدي العراق، وافىت بكفر من أعان الصليبني األمري
 برفقة املشايخ ناصر -يف أسرهم أخرياً، فألقي عليه القبض يف املدينة املنورة  بعد أن صار مطلوباً لديهم، إال انه وقع

  متداولـة بـني طالبـه   - غري مطبوعـة  -أغلب مؤلفات الشيخ عبارة عن مذكرات   - وأمحد اخلالدي الفهد
  أهـ".علمه وعمله نسأل اهللا عز وجل أن يفك أسره، وأن يوفقه وحيفظه، وأن يبارك يف.ديهومري

 قبـل  - الشيء بالشيء يذكر ؛ هذه أحد الرسائل اليت أرسلها شيخنا املقدسي حفظه اهللا لإلمام محود رمحه اهللا              37
  : ننقلها بنصها لنستفيد منها العلم واألدب -وفاته بأشهر 
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  . هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واالهبسم اهللا، واحلمد 

  . إىل مساحة الشيخ الوالد محود بن عقالء الشعييب حفظه اهللا تعاىل ونصر به الدين

  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  وبعد؛ 

يف صحتكم وميـد يف     فأسأل اهللا تعاىل أن تصلكم رساليت هذه وأنتم يف أحسن حال وأطيبه وأن يبارك اهللا                
  . عمركم وينفع بكم وجيعلكم ذخرا لدينه

 أن من أعظم ما يفتقده شباب األمة يف زماننـا هـذا             - شيخنا ووالدنا احلبيب     -فال خيفى على فضيلتكم     
القدوة احلسنة من العلماء الربانيني الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا، وذلـك بعـد أن                    

كثر اخللق دين اهللا وختاذل أكثر املنتسبني اىل العلم املتصدرين للفتوى عن نصرة هذا الدين وسكتوا، بل رقعوا        خذل أ 
  . بفتاواهم ألعداء األمة وداروا يف الفتوى مع طواغيت احلكام حيث داروا

 آخرين يتابعون   مما حدا بكثري من شباب األمة إىل فقد الثقة بعلماء دينهم بل والزهد بالعلم وجمالسه، وجعل               
  . أولئك العلماء يف أخطائهم ثقة مبا أوتوا من العلم ويقلدوم يف كل ما يصدر عنهم بعجره وجبره

وال شك أن الشباب إذا صاروا مبعزل عن علمائهم الربانيني بعيدا عن علوم الشريعة فهم تائهون ال حمالة يف                   
  . فيايف اإلفراط أوالتفريط

ى اجلهل أبدا، والشباب يتطلع دوما إىل من يتقدم صفوفه من العلماء الربـانيني              ونصرة دين اهللا ال تقوم عل     
  . واإلئمة ااهدين

والناظر يف أحوال األمة وأسباب ذهلا يف زماننا؛ يعلم علم اليقني أن من أهم هذه األسباب حتقق ما أخرب بـه    
عا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقـبض         إن اهللا تعاىل ال يقبض العلم انتزا      : (الصادق املصدوق فيها حني قال    

  ]. متفق عليه) [العلماء، حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤساء جهاال، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا

فاملتأمل يف تاريخ أمتنا وما قدمته من مواقف عز ونصر وفداء يرى العلماء دوما يف مقدمة الصفوف والناس                  
  . اجع علماؤهم فهم متراجعون أو منحرفون متخبطون ال حمالةمن ورائهم؛ فإذا تر

 كم أدخلتم علينا وعلى شباب األمة من سرور واعتـزاز           - فضيلة الشيخ الوالد احلبيب      -واهللا يعلم وحده    
يت ال  وأعدمت األمل إىل قلوبنا بإعزاز هذا الدين وجالد أعدائه مبواقفكم املشرفة اليت تصلنا أخبارها دوما وبفتاواكم ال                

  . تأخذكم فيها لومة الئم مادامت ترضي الرب تبارك وتعاىل وتنصر دينه

 - ال أقول طلبة وحـسب       - أمتىن لو أكون قريبا منكم فأصري لكم أنا وأوالدي وأهل بييت             - واهللا   -وكم  
  . بل خدما خملصني نتشرف خبدمتكم وخدمة أمثالكم من العلماء حقا، كما حنسبكم واهللا حسيبكم

 حنفظ لعلمائنا الربانيني حقهم ونعرف فضلهم، ونتشوق إىل أن نضع ركبنـا إىل              -فضيلة الشيخ    -فنحن  
ركبهم يف جمالس العلم والدين، وليس كما يرمينا خصومنا بأننا أكلة حلوم العلماء، وذلك لشدتنا وعدم تـساحمنا يف   

 السالطني، فما أولئك عندنا بالعلماء ولو       اإلنكار على علماء احلكومات الذين شوهوا هذا الدين وأذلوه على أبواب          
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فأثىن عليهم وحث على قراءة كتبـهم والتتلمـذ   املغرب العريب سئل عنهم  اهلاتف يف
مرارا وتكرارا ويف  وقد مسعتهقبل وفاته رمحه اهللا بشهرين تقريبا ،   ، وكان ذلكعليهم
وقُرأ  ٣٨عليهم ويدعو هلم ويذب عنهم ، ولقد هاتف بعضهم باهلاتف  لس عدة يثينجما

  أهـ. " بعضهم عليه بعض كتبهم وراسل

                                                                                                                                       
إمنا خيشى اَهللا مـن عبـاده       {حازوا كثريا من األلقاب ومجعوا من أبواب العلم والفقه واإلفتاء؛ فإمنا العلم اخلشية،              

  . }العلماء

م من  أما أولئك العمالء فكتابام وفتاواهم اليت يرقعون فيها للباطل وجيادلون فيها عن الذين خيتانون أنفسه              
  .  هي املسمومة، وعادة اهللا يف فضحهم وكشف باطلهم ولو بعد حني معلومة- ال حلومهم -الطواغيت وأنصارهم 

وواهللا لوال هذه احلال اليت وصلت إليها أمتنا بتخاذل أولئك املنتسبني للعلم، وندرة العلماء الربانيني أمثالكم                
 جيلسوا يف حلق العلم ويتعلموا، ال أن يعلموا ويتـصدروا ملثـل   كما حنسبكم واهللا حسيبكم؛ ملا جاز ألمثايل إال أن       

هذه املعوصات اليت اضطررنا للخوض والكتابة فيها، واليت ال تصلح إال للجهابذة واألسود من أهل العلم، فما األمر                  
  :  من العلماء الربانينيإال كما قال العالمة محد بن عتيق رمحه اهللا، وقوله واهللا يصدق يفّ ويف أمثاىل ال فيه ويف أمثاله

 من العلم أضحى معلنا متكلّما  وملا أتى مثلي إىل اجلو خاليا
ه فتواثبتما  كغابٍ خال من أسدا احلنطَا يف فما كانت ت ثعالب 
 سألتك غفرانا يكون معمما  فيا سامع النجوى ويا عامل اخلَفا
 ن توقّفت كامتاختوفت كوين إ  فما جرين إال اضطرار رأيته

 ومرحما وأَملت عفوا من إهلي  فأبديت من جراه مزجا بِضاعيت

أسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا وإياكم على احلق املبني، وأن يستعملنا يف نصرة دينه وجالد أعدائه وأن خيـتم لنـا    
  . بالشهادة يف سبيله

م مادام ذلك ممكنا لكم ميسرا، فـستجدوننا إن     وكلي أمل أن ال تنسونا من نصحكم وتوجيهكم وإرشادك        
  . شاء اهللا آذانا صاغية وقلوبا واعية ملا تدعون إليه وتذكّرون به من احلق املبني

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد على آله وأصحابه أمجعني

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ولدكم؛ أبو حممد املقدسي
  تييبعاصم بن حممد بن طاهر الع

  هـ١٤٢٢ربيع الثاين          
وبعد أن ذكـر    ،  قال شيخنا املقدسي حفظه اهللا يف آخر رثائه للعالمة الشيخ محود بن عقالء الشعييب رمحه اهللا                   38

 مثنيا على حني هاتفين قبل عشرة أيام من وفاته رمحه اهللا تعاىل     ولذا فقد كنت قد قلت له       : شيء من أفضال الشيخ     
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٣٨ 

فهذا العالمة الشيخ اخلضري فك اهللا أسره يبني أن هؤالء املشايخ ومـن بينـهم شـيخنا                 
، لتعلـيم   ومن أهل اجلهاد والتأليف وا    ، املقدسي هم علماء أهل السنة والتوحيد والعقيدة        

! فهذه تزكية تكتب مباء الذهب      ، يقرأ هلم بكثرة     - على جاللة وسعة علمه    -وبني أنه   
تزكية اإلمام محود بن عقـالء      ، بل هي درة التزكيات مجيعها      ، واليت أعظم منها وأجل     

  ! كيف ال وهو ثوري هذا العصر بال منازع ، الشعييب رمحه اهللا 

فهـل  ،  عليهم وحيث على قراءة كتبهم والتتلمذ عليهم         إذا كان هذا اإلمام العمالق يثين     
  !!لقزم بعد ذلك أن يذمهم أو يطعن يف كتبهم ؟

عالمة املغرب احملدث اإلمام حممد بن األمني بن عبـد اهللا بـوخبزة احلـسين                -٣
  : ٣٩األدريسي العمراين حفظه اهللا 

 كتبـه   زكىكاه و وز،  لقد أثىن الشيخ العالمة احملدث حممد بوخبزة على شيخنا املقدسي         
  :على سبيل املثال ف، ومقاالته 

هل تنصحون ، بعض طلبة العلم يسألون عن الشيخ أيب حممد املقدسي  : قال أحد السائلني    
  بقراءة كتبه ؟

ما كتب عن الـسعودية وعـن   ، أعرفه من بعض مقاالته وكتبه   : فأجاب الشيخ بوخبزة    
  .األحوال العامة أغلبه صحيح 

  ه عقيدة أهل السنة ؟عقيدت: قال السائل 

   ]من مكاملة هاتفية مسجلة [ أهـ  . أي نعم: فقال الشيخ 

فشيخنا املقدسي حفظه اهللا يعرفه أهل املشرق وأهل املغرب من كتبه اليت طافت العـالَم               
  !فال يضريه أن تنكر له فالن وفالن من رعاع الناس ، ووقف عليها كل عالم 

                                                                                                                                       
شـيخنا ولـن    إا مواقف وفتاوى سيسجلها لك التاريخ يـا : (  اليت مل يكن تأخذه فيها لومة الئم مواقفه وفتاواه 

  ]٢ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر ص [ أهـ . )تنساها األمة خصوصا يف هذه األيام العصيبة اليت متر ا 
  " .هذه ترمجيت بيدي "  أنظر رسالة  39
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 الفلسطيين عمر بن حممود أبو عمر حفظـه         الشيخ العالمة األصويل أبو قتادة     -٤
  : ٤٠اهللا

                                                
أردين مـن أصـل     .عمـر حممـود أبـو عمـر       : االسـم " : ما يلي   " جلهاد  منرب التوحيد وا  "  جاء يف موقع      40

 األشغال الـشاقة "كثري من دول العامل بسبب نشاطه الدعوي، وحكم مؤخرا عليه بـ  مطلوب أمنياً يف.فلسطيين
ـ    تتهمه.يف دويلة األردن، وهو اآلن أسري يف أحد السجون الربيطانية" املؤبدة يم االدارة األمريكية بأنـه مفـيت تنظ

 -شقة بأملانيا كان يسكنها الشهيد حممد عطا ورفاقه رمحهـم اهللا   القاعدة، وقيل أنه مت العثور على بعض دروسه يف
بااهدين   وقد عقب الشيخ على ذلك؛ بأن صلته-اليت نفذت غزوة نيويورك وواشنطن املباركة  اموعة الرئيسية

املسلمني مبفهومه الـصحيح أقـوى مـن أي     ميان والوالء بنيهي الصلة بني أي موحد وأهل االميان وأن حلمة اال
من يطلع على كتابات الشيخ يرى ما حباه اهللا به مـن فهـم   .الفقه والشيخ حاصل على ماجستري يف أصول.تنظيم

االميان واالعتقـاد   السلف يعرب عنه، وهو كدأب اددين يف كل زمان يويل عناية بأصول الفقه وقضايا عميق ملنهج
الدين، مع علمـه بتفاصـيل منـهج املـتكلمني      را على طريقة السلف ال طريقة املتكلمني اليت أفسدت علومسائ

لقضايا الكون واحلياة تشعر معها بدقة ومشولية نظرتـه، ويرجـع ذلـك     واألسلوب األمثل للرد عليهم، وله رؤية
من يضعها  ال يغفل عنها عامل اال أن" رعالقدر والش"األمر الشرعي واألمر القدري، ومع أن قضية  الهتمامه بقضية

وملا كان اهتمامه بأصـول   .اخر نصب عينيه وتكون شغله الشاغل تفتح له أبواب من العلم والفهم ويكون له شأن
أكسبه ذلك ملكة تنظريية ال ختطئها العـني عنـد قـراءة ردوده      فقد- وهو علم تنظريي تأصيلي معياري -الفقه 

ملا  دقيقة يف حتديد اخلطأ والصواب العتقادات االفراد والطوائف، والسبب احلقيقي والداء ةومناظراته، واكسبه نظر
املختلفة على قدر ما يظهر له من  وصلوا اليه، واحلكم التفصيلي عليهم أفرادا ومجاعات حبسب األحوال واألوضاع

ن اال وهلا نصيب من حبثه بربطها بأمثاهلا من الضالل موجودة اآل أحواهلم، ورؤيته الشمولية جتعله يكاد ال يترك فرقة
االسالمية لو قـدمت   وهو مع كل هذا؛ كمثله من البشر له أخطاء وليس فوق النقد، واحلركة.واحلاضر يف السابق

اىل أهدافها، ولن تنشئ أو تريب من هم أهـل   قادة وعلماء ووضعتهم فوق النقد وفوق أن يرد عليهم أحد فلن تصل
أتباع كل ناعق، الذين يغالون يف تعظيم القائد فيعطونه ما ليس له، مما يقتل  ن تربيتها تربية العبيدللمسئولية، بل تكو

أول   :العلمي بعض من انتاج الشيخ.برهان األفراد روح الثقة بالنفس واالضطالع حبمل املسئولية، والواقع خري يف
 .-  طبـع مـرتني  -" التوحيد  يف شرح جوهرةالرد األثري املفيد على البيجوري: "كتاب كتبه كان حتت عنوان

معارج القبول يف شرح سـلم    .-  مرتني-طريق اهلجرتني البن القيم، قام بتحقيقه وطبعته دار ابن القيم بالرياض  
وختريج أحاديثه، طبع مخس مرات، طبعته دار ابـن    قام بتحقيقه- ثالث جملدات -الوصول للشيخ حافظ حكمي 

مشاركة آخرين،  ، من تأليفه مع"جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديالً.مالقيم مث دار ابن حز
الغربة البـن القـيم، قـام    .االختالف يف اللفظ البن قتيبة، قام بتحقيقه، طبعته دار الراية  .طبعته دار املنار باألردن

 ت يف املنهج، من تأليفه، واصله سلسلة مقاالت للشيخاجلهاد واالجتهاد تأمال  .بتحقيقه، طبعته دار الكتب األثرية
كسر الصنم لإلمام الربقعـي، مـن     .، طبعته دار البيارق باألردن"بني منهجني"نشرا نشرة األنصار، حتت عنوان 
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كاألخ احلبيب :  أبو قتادة الفلسطيين حفظه اهللا عند ذكر العلماء الربانيني   املقال الشيخ الع  
فأسأله  ، رجل املواقف وأنه إمام هدايةالذي ما زال يثبت أنه     ،  أيب حممد املقدسي     شيخنا

   ]٢٩:٠٤ة لألمة اإلسالمية ش آخر رسال[ أهـ . تعاىل أن حيفظه حبفظه 

صاحب الكعـب   ، وهو من هو يف العلم والفهم       ، فهذا العالمة األصويل الفقيه أبو قتادة       
يقول عـن املقدسـي     ، والباع الطويل يف التصنيف والتدريس      ، العايل يف العلم الشرعي     

يك ذه  ويكف، " الشيخ  " ومل يقل   " نا  " بإضافة الضمري املتصل     " شيخنا: " حفظه اهللا   

                                                                                                                                       
 يمعامل الطائفة املنصورة، من تأليفه، طبع مرتني، طبعته دار النـور اإلسـالم    .حتقيقه، طبعته دار البيارق باألردن

يف من ناصر العبيـديني   ، وفيه فتوى أئمة املالكية"حكم اخلطباء واملشايخ الذين دخلوا يف نصرة الطاغوت.بالدمنارك
نظـرة جديـدة يف اجلـرح    .النور اإلسالمي بالدمنارك من مشايخ السوء، قام بتحقيقها والتعليق عليها، طبعته دار

كما بـرع  .هذا الشيخ ادد نفيسة أخرى من قرأها عرف قدروللشيخ حفظه اهللا أحباث ."جؤنة املطيبني."والتعديل
فيها أحداث الساعة، مع جعل املقال على قصره يتناول باختصار  الشيخ حفظه اهللا يف فن املقال، وله مقاالت تناول

  مقالة نشرت بعـدة جمـالت  ٢٠٠ينبغي أن يكون عليه املسلم من الواقع، فللشيخ حوايل  املوقف الشرعي الذي
ويف مقاالته يظهر كـذلك  .وغريها ات اسالمية، كنشرة األنصار وجملة نداء اإلسالم وجملة املنهاج وجملة الفجرونشر

 كما ان الشيخ حفظه اهللا مل يغفل دور التعليم.القصائد الشعرية أيضاً نبوغه يف األدب واللغة العربية، وللشيخ بعض
علمه، وهي مسجلة حبمد اهللا على  ليت شهد كل من مسعها بغزارةاملباشر، فأقام عددا من الدورات العلمية املهمة، وا

دورة؛ اإلميـان،    .دورة؛ يف شرح املوقظة لإلمام الذهيب  :ومن تلك الدورات.العلم اشرطة يتداوهلا الكثري من طلبة
دورة؛ يف .دورة؛ يف شرح العقيدة الطحاوية.البدع شرح فيها مسمى اإلميان عند أهل السنة واجلماعة ورد على أهل

دورة؛ ."تقرير القواعد وحترير الفوائـد    "دورة؛ يف شرح كتاب ابن رجب احلنبلي        .شرح الدراري املضية للشوكاين   
كان هذا جزء من .دورة؛ شرح مجاع العلم لإلمام الشافعي  .شرح فيها مقدمة يف أصول الفقه على طريقة املتقدمني

حلياتـه،    الشيخ األسري، لكنها رمست بعض املعامل الرئيـسية اهللا، وهي وان كانت ال تفي حبق ترمجة الشيخ حفظه
أهـ وقال حكيم األمة أمين ".علمه وعمله نسأل اهللا ان جيزيه عن املسلمني خري اجلزاء وان ميد يف عمره، ويبارك يف

 والعلمـاء  الشيخ أبو قتادة من األعـالم الـشاخمة  . الشيخ أبو قتادة الفلسطيين فك اهللا أسره: الظواهري حفظه اهللا  
هاجر .  من الرموز الثابتة على احلق، ال زها احملن، وال تزعزها الزعازع           -واهللا حسيبه -املوسوعيني، وممن أحسبهم    

ورابط وألف وصنف وخطب، وتصدى للبدع واألهواء وأهلها ولطاملا كشف عوارها وهتك أستارها، جـزاه اهللا                
الصراح يف وجه الباطل املتبجح، وعرض حياته وأمنـه ودنيـاه           خريا وثبته على احلق، وفوق كل ذلك جهر باحلق          
   ]٤٢التربئة ص[ أهـ . ا الدماء، وترخص يف نصرا املهجوأهله للخطر قرباناً لكلمة احلق اليت تراق يف سبيله
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إمـام  " و   " رجل املواقـف  : " املقدسي حفظه اهللا بقوله عنه      شيخنا  مث يصف   ! تزكية  
  .فتأمل يا أخا التوحيد ،  " هداية

 احلدوشي فك    عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش        أبو الفضل  الشيخ العالمة  -٥
   :٤١ اهللا أسره

لعنـربي يف كتابـه     يقول خالد ا  :  أبو الفضل احلدوشي فك اهللا أسره        الشيخ العالمة قال  
فلوال الذي رأيت من سوء صنيع كثري ممن نصب نفسه كاتبـاً  أو موجهـاً أو    : (املشؤوم

: فالكويتب بلسان  حاله يقول    ). أو مفتياً من رميهم احلكام بالكفر بإطالق      ، داعية إىل اهللا  
فالذي نصب نفسه كاتباً وموجهاً و داعيـاً يـا   ). يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي  (

وابن القيم ، وشيخ اإلسالم  ، وابن حزم   ، وابن جرير الطربي    ،أمحد ابن حنبل  : م هم غُلي  
 والعالمة   ، وحممد بن إبراهيم مفيت اململكة سابقاً       ، وحممد بن عبد الوهاب     ، وابن كثري  ،

  ، والـسيد   ،وعمر األشقر  ، والعثيمني   ، وعبد العزيز بن باز    ،  وحممد رضا   ،الشنقيطي
،  واحلافظ احلكمي والشيخ عمر حممود أبـو عمـر          ، وعبد بن محيد    ،وصالح الصاوي 
. والكمـال هللا ، فهؤالء أجادوا يف كثري مما كتبوا.  وغريهم كثري وكثري  والشيخ املقدسي 

   ]١١-١٠ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية طبعه فمن مؤلفه ؟ ص كتاب حرمت[ أهـ 

 علـى  ن وصاحب الفنون يذكر يف رده عمر بن مسعود احلدوشي حافظ املتو    فهذا العالمة 
 الـذين  –الكويتب العنربي فيمن وصفهم بأم نصبوا أنفسهم كتاباً وموجهني ومفـتني            

ذكر احلدوشي فك اهللا أسره مجلة العلماء واملفـتني          ، -يستقي أهل التوحيد منهم العلم      
 فأي تزكية ،وذكر من مجلتهم شيخنا املقدسي حفظه اهللا ، الذين يأخذ طالب العلم منهم      

  !بعد هذه التزكية ؟

بن عوض  وأسد اإلسالم أسامة بن حممد      ، شيخ ااهدين   أمري تنظيم القاعدة ؛      -٦
   :٤٢ بن الدن حفظه اهللا

                                                
  .للعبد الفقري) " ١(يف تراجم األعالم ، سلسلة بري األقالم "  أنظر رسالة  41



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٤٢ 

  

أكثر من مرة   ، األخ أبو مصعب اتصل يب مراراً       : قال الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهللا        
وكان يبلغين سـالمات الـشيخ      ، اتصل يب من أفغانستان ومن باكستان يف تلك املرحلة          

 على بعض األشعار اليت كنت أكتبها والقصائد اليت         اطلعوأنه  ، وأنه يسلم عليك    ، أسامة  
   ]٠٩:٤٦دقيقة ، لقاء قناة اجلزيرة [ أهـ . كنت أكتبها موجودة يف املوقع 

جلزيرة لقاء قناة ا   [ أهـ.. .وقال أنه أخونا     ، ذكرنا خبري وبلغين أن الشيخ أسامة     : وقال  
١٠:٤٣[   

وأسد املوحدين أسامة بن الدن حفظـه اهللا يـذكر شـيخنا            ، فإذا كان شيخ ااهدين     
  !فمن ذا الذي يذكر شيخنا بسوء ؟، املقدسي حفظه اهللا خبري 

  : ٤٣الظواهري حفظه اهللا بن حممد الشيخ أمين ، حكيم األمة ، ااهد القائد  -٧

                                                                                                                                       
للشيخ أيب جندل األزدي فارس الزهراين فك اهللا  "  الدنْ مجدد الزمان وقَاهر األمرِيكَان    أُسامةُ بن "  أنظر كتاب     42

 .أسره 
هو اإلمام أبو عبد الرمحن؛ أمين بن حممد الظواهري، ولـد يف         : " ما يلي   " منرب التوحيد واجلهاد    " جاء يف موقع     43
ألمه؛  وجده .؛ أحد شيوخ اجلامع األزهر"ظواهريال"كان جده .بالقاهرة" املعادي"  هـ، حبي١٣٧٠/رمضان/١٥

جامعة القاهرة، وهو الذي ترجم  هو الدكتور عبد الوهاب عزام أستاذ اآلداب الشرقية وعميد كلية اآلداب ورئيس
أمـا  .وله كتابات عديدة، شرح شعر املتنيب يف ديوان شهري له كما، شعر الشاعر الشهري حممد إقبال إىل اللغة العربية

وخالـه  .مصر حممد ربيع الظواهري، األستاذ بكلية الطب جامعة عني مشس وأحد أشهر أطباء ده؛ فهو الدكتوروال
فنـشأ  .نائب رئيس حزب العمل املـصري  سامل عزام؛ أمني الس اإلسالمي األورويب، وخاله اآلخر؛ حمفوظ عزام

لصالة يف املسجد، وحضور الدروس وحلقـات  حريصا منذ طفولته على أداء ا الشيخ يف بيئة ملتزمة إسالمياً، وكان
كان الـدكتور أميـن    : "يقول االستاذ هاين السباعي.بالقراءة واملطالعة، منصرفا عن اللهو واألصدقاء العلم، ومولعا

اىل الدروس الدينية وحيـضرون حلقـات    ويلتقي ورفاقه هناك، حيث يستمعون" أنصار السنة"يتردد على مسجد 
مث مـن حيتـرف   ، القرآن ويتعلمون التجويد على يد أحد املشايخ لبداية؛ جلسة يقرأون فيهاالتجويد، كانت تلك ا
املكتبـة  " يعلّم إخوانه، مث يقرأون كتب التفسري، وبعد ذلك بدأوا يقرأون كتبـاً طُبعـت يف   منهم القرآن وجتويده

الشيخ الظواهري تعليمه األويل يف مـدارس  تلقى ".كبرياً مثل كتب إبن تيمية الذي أثّرت فتاويه فيهم تأثرياً" السلفية
  هـ١٣٩٤، ويتخرج فيها عام "جامعة القاهرة/ القصر العيين "قبل أن يلتحق بكلية طب  مصر اجلديدة واملعادي،

حصل بعدها على درجة   هـ، مث١٣٩٨، مث حصل على درجة املاجستري يف اجلراحة العامة عام "جيد جدا"بتقدير 
كانـت  : (الشيخ الظواهري عن بدايته يف العمل اإلسالمي يقول.ة من اجلامعات الباكستانيةيف اجلراح" الدكتوراه"



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٤٣ 

  

:  وجييب عليها    األسئلة اللقاء املفتوح وهو يقرأ      قال الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا يف      
أرجو أن  ) ج  (  ؟   من هم العلماء الذين ترجع إليهم القاعدة يف الفتوى        ) س  ( : تسعة  

اللقـاء  [ أهـ   . للفصل الثالث من الباب الثاين من رسالة التربئة       يرجع السائل الكرمي    
   ]٠١:٢٤:٤١دقيقة / الثاين  اجلزء –املفتوح 

جنده " التربئة  " من رسالته   الدكتور أمين حفظه اهللا     ا إىل املوضع الذي أشار إليه       وإذا رجعن 
  :مث قال ، عدد العلماء املعاصرين الذين توفوا 

                                                                                                                                       
 اليت أتشرف باإلنتماء إليهـا، وكـان ذلـك يف    - أي مجاعة اجلهاد -هذه اجلماعة  بداييت يف احلركة اإلسالمية يف

ويف ... اهللا سـيد قطـب رمحـه    م، عندما تكونت النواة األوىل هلذه اجلماعة بعد مقتل الشهيد ١٩٦٦سنة  حوايل
لإلطالع على األوضاع مـن قـرب     م قمت بالسفر إىل أفغانستان١٩٨١ م وأوائل ١٩٨٠النصف الثاين من سنة 

ألقـي  )..منها احلركة اإلسالمية يف ساحة اجلهاد األفغاين هناك، واكتشفت االمكانيات اهلائلة اليت ميكن أن تستفيد
 ١٤٠١/ذو احلجـة /٨ - هـ على خلفية اغتيال الطاغوت السادات ١٤٠١/ذو احلجة/٢٥يف  القبض على الشيخ

للعمـل طبيبـا يف     سـافر - هـ ١٤٠٥ عام -وبعد اإلفراج عنه .وحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات - هـ
وبعـد  : (يقول الـشيخ .باكستان مث أفغانستان مستشفى باجلزيرة العربية، ولكنه مل ميكث هناك طويال إذ سافر إىل

اإلخوة من جديد، وقررنا إستغالل الساحة االفغانية لتدريب أعداد ضخمة من   من السجن، بدأنا يف جتميعاخلروج
عريضة يف حياة الشيخ الظـواهري   خطوط)..املسلم، وقد وفقنا اهللا سبحانه وتعاىل يف ذلك توفيقاً كبرياً الشباب
لعالج جرحـى   ى اهلالل األمحر الكوييت هـ ؛ بدأ الشيخ عمله كطبيب جراح يف مستشف١٤٠٥سنة   :اجلهادية

األفغانية الباكستانية، مث يف مراحل الحقة من  اجلهاد األفغاين، عرب مستشفى أقيم هلذا الغرض يف بيشاور على احلدود
 للقتال ليمارس عمله يف تطبيب اجلرحى يف مستشفيات ميدانية من داخـل  اجلهاد بدأ يدخل إىل اخلطوط األمامية

 هـ ؛ ١٤١٦سنة .السودان  هـ ؛ انتقل الشيخ الظواهري بصحبة الشيخ أسامة بن الدن إىل١٤١٣ سنة.أفغانستان
 هـ ؛ أسـس مـع   ١٤١٨سنة .اإلمارة اإلسالمية عاد الشيخ الظواهري إىل أفغانستان، بعد سيطرة الطالبان وقيام

  ."ينيلقتال اليهود والصليب اجلبهة اإلسالمية العاملية"الشيخ اسامة بن الدن وآخرين 

  ظهر املعايل مستقر جالس ***والليث أمين واليمان فعاله
  حسن املآثر اثقلت برواسي ***كرم اجلدود ال ينبت عن

  يلقى املعايل اشرفت للراس *** من يعرف املاضني من أجداده
 أهـ."اعدائهاوشوكة يف حلوق  نسأل اهللا أن حيفظ شيخنا، وأن ميد يف عمره، ويبقيه ذخرا ألمتنا اإلسالمية ايدة،



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٤٤ 

مد اهللا يف أعمارهم، ونفعهـم، ونفـع        - وأذكر اآلن أمثلة من العلماء األحياء      -ب" 
هدين، أو يـشاركوم يف  الذين يستفيد منهم ااهدون، أو يؤيدون اجلهاد واا       -م

   ]٣٧ص [  ".جهادهم

ويف احلقيقة يـصعب  . الشيخ أبو حممد املقدسي فك اهللا أسره      : " إىل أن قال حفظه اهللا      
البحر الزخار من العلم والتصنيف، وتلـك العقليـة         علي أن أوجز يف التعريف بذلك       

 العبء  ولكن خيفف عين  . املوسوعية، وذلك الصمود الراسخ يف وجه طواغيت العصر       
فهو علم من أعالم الدعوة للتوحيد ومعاداة الباطـل يف زماننـا       أنه ال حيتاج لتعريفي،     

 يف فترات إقامته يف بـشاور إبـان اجلهـاد           واالستفادة منه وقد تشرفت مبعرفته    . هذا
، الذي نسأل    ٤٥ ويكفي ااهدين فخراً أن من بينهم ذلك العامل العامل        . ٤٤ األفغاين

   ]٣٩كتاب التربئة ص  [أهـ.  احلق الذي يرضيه حىت يلقاهاهللا أن يثبته على

 يف الساحة اجلهادية    اثننيفالدكتور أمين حفظه اهللا وهو ثاين       ، ما أعظم هذا الثناء ملن عقله       
 . واالستفادة منه وقد تشرفت مبعرفته     :  عن شيخنا املقدسي حفظه اهللا     م أمجع يقول للعالَ 

  !!ملستفيد ؟أهـ فأي شرف ما بعده شرف للمفيد وا

ومعرفـة  ، والكل يعلم ما حبا اهللا به حكيم األمة الدكتور أمين من سعة فكر وبعد نظـر        
إما حاقد علـى الـشيخ      !  هذه التزكية إال حاقد أو جاحد        نتقص فال ي  !وخربة بالرجال   

  ! - حفظهما اهللا – الظواهريوإما جاحد بأفضال الشيخ ، املقدسي 

التأشـرية مـن املـسائل    : أثناء التمهيد ملسألة التأشرية  يف – حفظه اهللا   –وقال أيضاً   
بـل إن   . احلادثة، اليت ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إمجاع، أو قول لفقهاء سابقني              

 أفىت بعدم اعتبار التأشرية مانعاً من النكاية يف أمريكـا كالـشيخ   العلماء املعاصرينبعض  
                                                

فهو أخ فاضل وصديق يل وقد عرفته عن قرب يف          أما الشيخ أمين الظواهري     :  قال شيخنا املقدسي حفظه اهللا        44
 وهو من رؤوس التيار اجلهادي السلفي يف زماننا وال شك أن له فضل عظيم على هـذا التيـار بكتاباتـه                      بيشاور

حوار الـشيخ أيب حممـد     .. [ يس القاعدة إىل يومنا هذا      وجهاده وصموده ووقوفه إىل جنب الشيخ أسامة منذ تأس        
  ]٦املقدسي مع جملة العصر ص

 .العامل العامل : والصحيح ، وهو خطأ مطبعي ،  هكذا يف النسخة  45



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٤٥ 

مريكا وأثىن على من قاموا ا مـع         قد رحب وفرح بأحداث أ     وعدد منهم ناصر الفهد،   
علمهم بالطريقة اليت متت ا، كالشيخ محود العقال والشيخ حسني عمـر بـن حمفـوظ                

التربئـة  [ أهــ   . والشيخ أيب قتادة والشيخ عبد اهللا الرشود       والشيخ أيب حممد املقدسي   
   ]٨٦ص

  !ذكر اسم الشيخ يف معرض الرد العلمي : فتأمل 
   :٤٦  زعري فك اهللا أسره مبارك آلد بنالشيخ العامل األسري سعي -٨

فك اهللا أسره بعد خروجه من سجنه األول عـن شـيخنا            بن زعري   سألت شيخنا سعيد    
وكان  [أهـ . وذب عنه ودافع ،  فأثىن عليه وعلى كتبه ثناًء عطراً     ، املقدسي حفظه اهللا    

  ] ذلك يف جملس بيته بالرياض 

 

 الشيخ حممد بن حممد الفزازي فك       حامل راية التوحيد واجلهاد يف بالد املغرب       -٩
   :٤٧ اهللا أسره

                                                
ولد الشيخ باألفالج، جنوب    : الشيخ سعيد بن مبارك آل زعري      : "ما يلي   " منرب التوحيد واجلهاد    "  جاء يف موقع     46

التحق .سنوات عمل بعد خترجه من املرحلة الثانوية يف مهنة التدريس قرابة األربع   . هـ١٣٧٠عام مدينة الرياض، 
استمر يف مهنة التدريس، حىت عين مديراً إلحـدى مـدارس         .هـ١٣٩٣بكلية الشريعة بالرياض، وخترج منها سنة       

الريـاض، مث   تعليم مبنطقة احلوطة واحلريق جنوبمديراً ملعهد إعداد املعلمني باخلرج، مث مديراً لل املرحلة الثانوية، مث
بالكلية، مث وكيالً للقسم، بعدها عـين وكـيالً    ، مث أستاذاً مساعداً بقسم اإلعالم"الدعوة واإلعالم"حماضراً بكلية 

إذاعـة  "رسـالته   ، عن"الدعوة واإلعالم"حصل على عدة شهادات يف اختصاصه، منها املاجستري من كلية .للكلية
والدكتوراة مع مرتبة الشرف األوىل، عـن   هـ،١٣٩٩، عام "ة العربية السعودية دراسة ميدانية؛ حتليل وتقومياململك
للشيخ مواقفه الثابتة يف احلق، ويف التـصدي  .هـ١٤٠٦، عام "االجتماعي التلفزيون ودوره يف عملية التغيري"رسالة 

 رفعت إىل طاغية اجلزيرة اهلالك، واعتقـل مـرات   اليت" مذكرة النصيحة" للظاملني، وكان من ضمن املوقعني على
 باحلق، ومكث يف سجون الطواغيت أعوام، ورغم ان غريه ممن سجن معه؛ خرج بعـد أن بـدل   عديدة لصدعه

الرأس، ثابتـاً علـى    وانتكس، إال انه كان من الصامدين، وما خرج من سجون طواغيت اجلزيرة إال وهو مرفوع
نسأل اهللا له الثبات، .اعتقاله اييده للشيخ أسامة بن الدن، وقد كان هذا أحد أسبابعرف عن الشيخ سعيد ت.منهجه

  أهـ". وان جيزيه خري اجلزاء



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٤٦ 

  

 أيب حممـد  ااهد العالمـة وأمسع إىل : قال الشيخ حممد بن حممد الفزازي فك اهللا أسره      
/  الشريط الثالـث     –سلسلة الرد على مرجئة العصر      [ أهـ  ... املقدسي فك اهللا أسره     

   ]٤٣دقيقة 

 يف املغرب اإلسالمي للرد علـى املبتدعـة         فهذا الشيخ الفزازي فك اهللا أسره وهو املقدم       
بـل  " العامل " ومل يقل ، يصف شيخنا املقدسي حفظه اهللا بالعلم الراسخ ، وتفنيد شبههم   

وأمـا  ، وهذه تزكية لعلمـه     . كفاهم وفهامة   ، وهي صيغة مبالغة للعلم      " العالمة" قال  
  !اهد؟وهل هناك أعلى درجة من ا " ااهد" تزكيته لعمله فقوله عنه 

   :٤٨الشيخ العامل أبو الوليد األنصاري حفظه اهللا  -١٠

فقد لقيت أبا مصعب ألول مرة يف بيشاور        : قال الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهللا        
وكان ذلـك يف أوائـل      ..  عابراً يف بيت األخ أيب الوليد األنصاري حفظه اهللا           اًلقاء

ألردن حديثا ، مث ملا عاد مـن        التسعينيات ومل أكن أعرفه من قبل فقد كان قدومي ل         
وكان أبو الوليد هو أفغانستان زارين يف بييت يتشوق لنصرة التوحيد والدعوة إىل اهللا ؛        

ونصحه باالتصال يب إن أراد العمـل لـدين اهللا يف           الذي أعطاه عنواين يف األردن      

                                                                                                                                       
الشيخ حممد بن حممد الفزازي، أبو مرمي ؛ من مواليـد سـنة   : " ما يلي " منرب التوحيد واجلهاد " جاء يف موقع    47

انتقل إىل مدن  ته بالكتاب مثّ باملدرسة العصرية بالرباط، مثّبدأ دراس.باملغرب األقصى هـ، من قبيلة مدنيسه١٣٦٩
وأشتغل منذ ذلك احلني يف التدريس مبـادة اللغـة   .أيضاً  هـ من مدرسة املعلّمني بالرباط١٣٨٩خترج عام .أخرى

 واعظـاً مبدينة طنجة، ويف حقل الدعوة اإلسـالمية؛  " الداخلة"كما أشتغل خطيباً مبسجد  الفرنسية والرياضيات،
وله نشاطات دعوية طيبـة يف  .باملغرب ،"أهل السنة واجلماعة"ويرأس الشيخ؛ مجعية .باملساجد وكاتباً يف الصحف

ااالت وال سيما يف النقد ويف توجيه الشباب إىل العقيدة اإلسالمية وإىل  الكتابة والتأليف، ومشاركات يف خمتلف
 هــ ،  ١٤٤٢" الدار البيضاء  " لشيخ حفظه اهللا على خلفية تفجرياتاعتقل ا.اإلسالمي املستقلّ واملتميز العمل

التحريض والتـنظري للتيـار الـسلفي اجلهـادي يف      سنة، بتهمة) ٣٠(وحكمت عليه احملاكم الطاغوتية بالسجن 
  أهـ".أسره، وأن يتقبل منه نسأل اهللا تعاىل أن يفك.املغرب

الشيخ أبو الوليد الفلسطيين من أرباب السيف والقلم العامل         :    قال حكيم األمة الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا         48
  ]٤٧التربئة ص[ أهـ  .. أستاذ ااهدين ومربيهم ومفتيهم وقاضيهم. العامل ااهد املهاجر املرابط
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٤٧ 

.. م  آمال وآال .. الزرقاوي  [ أهـ  .. ، كان هذا قبل قرابة األربعة عشر عاماً         األردن
   ]١مناصرة ومناصحة ص

باالتصال بشيخنا أيب حممد من أراد العمل لدين اهللا فالشيخ أبو الوليد حفظه اهللا ينصح       
  .حلفظه اهللا املقدسي 

 : ٤٩الشيخ الدكتور املؤرخ هاين السباعي حفظه اهللا  -١١

 فأرسل، لقد راسلت شيخنا هاين السباعي حفظه اهللا أسأله عن شيخنا املقدسي حفظه اهللا         
   : ٥٠إيلّ قائالً 

! مثل إسحاق يسأل عنـه؟    : "لقد سئل اإلمام أمحد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال          
مثلي يـسأل عـن أيب حممـد        : وكذلك أقول ".. إسحاق عندنا إمام من أئمة املسلمني     

                                                
االسم الكامـل ؛ هـاين الـسيد    : األستاذ هاين السباعي يف سطور" : " منرب التوحيد واجلهاد " جاء يف موقع  49
عضو هيئة الـدفاع يف   .حمام لدى حماكم أمن الدولة العليا مبصر .من مواليد ؛ القناطر اخلريية مبصر.لسباعي يوسفا

مـدير  .عضو جلنة الشريعة اإلسالمية بنقابة احملـامني .ساهم يف تأسيس رابطة احملامني اإلسالميني .القضايا السياسية
رئيس حترير -  سابقاً-رة اجلمعية الشرعية بالقناطر اخلريية مبصر رئيس جملس إدا.مركز املقريزي للدراسات التارخيية

كاتـب   .املستشار التارخيي ملركز الدراسات اإلسالمية بإستراليا-  سابقاً-" البنيان املرصوص " و " الفرقان " جمليت 
احملاماة " كاتب يف جملة .متهيد لنيل درجة الدكتوراة يف الفقه املقارن .متخصص يف السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي

" املنـهاج  " باستراليا، كاتب يف جملـة  " نداء اإلسالم " جملة  اليت تصدرها رابطة احملامني اإلسالميني، كاتب يف" 
اعتقل عدة مرات وظل يعمـل يف مهنـة احملامـاة      .م١٩٨١/  هـ   ١٤٠٢اعتقل يف قضية تنظيم اجلهاد عام       .بلندن

  أهـ".ويقيم اآلن يف بريطانيا ،والنشاط الدعوي، حىت هرب من مصر

أرسل أنصار املقدسي رسالة إىل األصويل املصري املعـروف يف لنـدن، هـاين              : حممد أبو رمان    الكاتب   قال    50
، تستفتيه مبوقع املقدسي    »القاعدة«السباعي، صاحب مركز املقريزي للدراسات، وأحد املصادر املعروفة املقربة من           

   اً على املشككني به، فما كان من السباعي إالّ أن منح املقدسي مشروعية مطلقة معتـرباً                داخل السلفية اجلهادية، رد
الشيخ أبو حممد املقدسي ثبت ثقة متقن، مأمون، سـليم العقيـدة،            «: أنه رمز من رموز هذا التيار املعروفني، قائالً       

شاهدة على تبحره وسعة إطالعـه،   شوكة يف حلوق الطواغيت وأنصارهم، علم من أعالم أهل السنة، كتبه وآراؤه             
لكن اهللا ثبته وال يزال مستعصماً حببل اهللا        ! ال يزال يتعرض حملنة السجن بغية أن يسري يف ركب املتراجعني عن احلق            

  ]األوىل " اجلولة" املقدسي ينتصر يف - جريدة احلياة اللندنية [أهـ .»املتني
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٤٨ 

فالشيخ أبو حممد   ؛  فما علمنا عنه إال خرياً    . فأبو حممد يسأل عنا وعن الناس     ! املقدسي؟
ثبت ثقة متقن، مأمون، سليم العقيدة؛ شوكة يف حلوق الطواغيت وأنصارهم،            املقدسي

، ال يـزال    ؛ كتبه وآراؤه شاهدة على تبحره وسعة اطالعـه        علم من أعالم أهل السنة    
لكن اهللا ثبته وال يـزال      ! يتعرض حملنة السجن بغية أن يسري يف ركب املتراجعني عن احلق          

هللا أن يثبتنا وإياه على احلق، وال جيعلنا فتنـة للقـوم       نسأل ا .  حببل اهللا املتني    مستعصماً
 أكتوبر  ٢٢ - هـ١٤٢٩ شوال   ٢٢/ لندن   – هاين السباعي .رسالة د [ أهـ  . الظاملني
   ]م٢٠٠٨

  .اللهم آمني 

يف رأيك ملـاذا    "سؤال حممد إمساعيل    وقال الدكتور هاين السباعي حفظه اهللا يف رده على          
   "تغري حال سيد إمام بعد السجن؟

مل يتعرض للسجن وال ألي حمنـة   سيد إمام بطبيعته كان رجل علم: فأجاب حفظه اهللا 
رغم أن هناك رجال ، سجنه  قبل ذلك، ولكن الغريب أنه فنت بعد عام ونصف فقط من

أكثر من األيام الـيت   األيام اليت أمضاها داخل السجنمثل الشيخ أبو حممد املقدسي، 
آراؤه، رغـم كـل    ا مما قاله قبل السجن ومل تتبـدل  لكنه مل يغري شيئأمضاها خارجه

   ]م ١٧/١١/٢٠٠٨البديل [ أهـ  . حماوالت احلكومة األردنية ملراجعته

أهـ فبمعرفة تراجعات الغري يعرف      " . والضد يظهر حسنه الضد   : " وكما قال األول    
  .ثبات شيخنا حفظه اهللا 

مساء العلماء والدعاة الذين يرون عـدم       أ" وذكر الدكتور هاين السباعي يف جدولٍ بعنوان        
 "  : ١١٩" مـن     " ١٨"بـرقم    " اسم العامل " حتت قائمة   ، " مشروعية العمل الربملاين    
 ترتيب األمسـاء مت     -١: ملحوظة  : أهـ مث قال بعد اجلدول       . الشيخ أبو حممد املقدسي   

لعلمية عمن حتتـه  حسب ما يردنا تباعاً وهذا ال يعين أن وضع اسم فوق اسم علو مرتلته ا           
  أهـ. يف الترتيب 
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٤٩ 

،  مع شيء من اإلطـراء الزائـد        - املشار إليهم بالبنان     -ولقد ذكرت اسم أحد العلماء      
أنت تعلم أن الشيخ أبا حممد املقدسي       : .. بقوله  الشيخ هاين السباعي حفظه اهللا      فأرشدين  

 بذلك اإلطراء   –   حفظه اهللا  – فلم يسلم يل شيخنا هاين       أهـ. أعلم منه وأفيد لألمة منه    
فمـا  ، لذلك العامل ونبهين إىل أن شيخنا املقدسي أعلم من ذلك العامل وأفيد لألمة منـه                

 !أعظم مرتلة شيخنا املقدسي بني علماء األمة عند علماء األمة 

  : ٥١الشيخ أبو بصري الطرطوسي عبد املنعم حليمة حفظه اهللا  -١٢

                                                
، ولـد يف مدينـة    من علماء التوحيد والسنة من بالد الشام ،مصطفى بن عبد القادر حليمة هو عبد املنعم بن 51

عاش الشيخ يف سورية يف فترة اشـتداد تـضييق          ..أوالدهـ ، متزوج وله     ١٣٧٩طرطوس، من مدن سوريا، عام      
فيها وسـجن يف   صالته يف املسجد، وحوربل حليته أو إلطالقء النصريية على املسلمني، حيث يسجن املر الطائفة

 ..م ١٩٨٠عوته وذلك يف أواخر عـام   لدناشراً  بدينه الديار واألهل فاراًسجوم، وآثر اهلجرة يف سبيل اهللا تاركاً
،  من سجن وطردييق ما اهللا به عليمكل بلد كان يلقى من احملاربة والتض ، ويف"البالد اإلسالمية"فسافر إىل كثري من 

الشيخ  البالد دويلة األردن حيث قضى فيها ما يقرب من عشر سنوات ـ على األغلب ـ حيث لقي   ومن بني هذه
 االنتصار "و"  املنصورة صفة الطائفة" من بينها فيما أحسبالنافعة ؛  من كتبه ناصر الدين األلباين، وألف فيها عدداً

وأرسـلت  " الكفر كفـران "الدين األلباين  ناصر  على شريط للشيخوالذي كان مالحظات وردود" ألهل التوحيد
 املطاردات واملـضايقات  أكثر من ربع قرن من اهلجرة يف سبيل اهللا ، وكل وبعد.للشيخ ناصر منه نسخة قبل نشره

ن أمـن  نوعا م  الشيخ أن ينتقل إىل بريطانيا حيث يقيم اآلن ، حيث وجدى اليت حلّ ا ، رأ"اإلسالمية بالدال"من 
، إذ "البالد اإلسـالمية "مطبوعة يف  يندر أن جتد له كتباًوللشيخ إنتاج علمي كبري لكن .يسمح له بنشر دعوته للناس

فقد من اهللا على الشيخ وأمثاله ذه الـشبكة العامليـة    ..  للعلم وإخفائه، لكن أنىيتم حماربتها ومصادرا، تعطيالً
 يف موقعه على اإلنترنت عشرات األحباث واملقاالت والردود العلمية ، ومئاتوجتد  .. حيث ينشر دعوته حفظه اهللا

 حكم اإلسالم يف الدميقراطيـة والتعدديـة  : ومن مؤلفاته .. الفتاوى اليت ختص وضع األمة وأحوال أفرادها املختلفة
- الكتاب والـسنة خالفة راشدة على ضوء الطريق إىل استئناف حياة إسالمية وقيام -حكم تارك الصالة-احلزبية

-جيب أن تكثِّر سـوادها  صفة الطائفة املنصورة اليت-العذر باجلهل وقيام احلجة-للعباد حقُوق وواجِبات شرعها اُهللا
-املسلمني تنبيه الدعاة املعاصرين إىل األسس واملبادئ اليت تعني على وحدة-والدين تنبيه الغافلني إىل حكم شامت اهللا

ذيب .. ذيب شرح العقيدة الطحاوية -الطواغيت  ألهل التوحيد والرد على من جادل عنتصاراالن -الطاغوت
هذه عقيدتنا وهـذا الـذي   -اهلجرة مسائل وأحكام-أعمال تخرج صاحبها من امللة-ال إله إال اهللا شروط-وتعليق

مبادرةُ اجلماعة اإلسـالمية    - التكفري قواعد يف -الشيعة الروافض طائفة شرك وردة    -مذكَّرةٌ يف طلَبِ العلم   -ندعو إليه 
صـراع احلَـضارات مفهومـه،    -ومقاصده البالُء أنواعه-الغالم وامللك-ايار وسقوط املصرية اعتراف باخلطأ أم

،هيقَتقه وحعباإلضافة إىل عشرات اخلطب واحملاضرات ـ كثري منها غـري منـشور    ، وغريها من املؤلفات .. وواق
بتدريـسها يف    عاجال ـ والدورات والسالسل العلمية الصوتية ، واليت يقـوم  انسأل اهللا أن ييسر إخراجه حاليا،
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٥٠ 

  

ذباً عن عرض أخينا الشيخ أيب حممـد        " قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي يف آخر رسالته         
وسابقة .. واجلهاد  .. والتضحية  .. وأخونا أبو حممد ممن عرفوا بالعلم       :  ٥٢" املقدسي  

   ..! ال ينكر ذلك إال كل حقود حسود.. وال أزكيه على اهللا .. بالء يف سبيل اهللا 

وة ونشر التوحيد   بل ال أعرف رجالً معاصراً ضحى وحتمل العناء والبالء يف سبيل دع           
هذا مما ينبغي أن نتذكره وأن ال ننساه عند  احلـديث             .. كما ضحى هذا األخ الكرمي    

  . وال أزكيه ونفسي على اهللا.. عن األخ مدحاً أو ذماً 

.. وعن مجيع أسرى املـسلمني      .. أسأل اهللا تعاىل أن يفرج عن أخينا الشيخ أيب حممد           
   ]٤ص [ أهـ . عاىل مسيع قريب جميبإنه ت.. وأن يخزي الظلم والظاملني 

.. من خالل الوقوف على كثري من مؤلفات الشيخ أيب حممد           : وقال أيضاً يف نفس املقال      
ال يسع املنصف إال أن جيزم بأن عقيدة األخ ـ وخباصة يف مسائل الكفر واإلميـان ـ    

..  الغالة وأنه من أبعد ما يكون عن عقيدة اخلوارج       .. هي عقيدة أهل السنة واجلماعة      
والذي يقول خبالف ذلك فعليـه      .. فأحباثه وكتبه كلها تنطق ذه احلقيقة وتدل عليها         

   ]٢ص  [ !وأىنّ.. بالبينة 

  :وقد سئل الشيخ أبو بصري هذا السؤال 

  :؟ فأجاب ...ما هي عالقتكم بالشيخ أيب حممد املقدسي حفظه اهللا : ٤٦٤س

ننـصح الـشباب    .. فيه خري كـثري     .. أخ فاضل   .. الشيخ أبو حممد املقدسي     : جـ
ندعو اهللا تعاىل   .. وهو اآلن يف حمنة     .. وال نزكيه على اهللا      .. باالستفادة منه ومن كتبه   
الصفحة " مسائل متفرقة وردود سريعة    [أهـ  . وحسن اخلامتة .. لنا وله بالفرج والثبات     

   ]٦ص " التاسعة عشرة 
                                                                                                                                       

مترمجة إىل اللغة اإلجنليزيـة، باإلضـافة إىل    ، وهي"سلسة شروط ال إله إال اهللا"بريطانيا حاليا ، وكان من آخرها 
 .عنكبوتيةشبكة الالالدورات على 

 . هذه الرسالة ألمهيتها وفائدا  ننصح بالرجوع إىل 52
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  :أيضاً وقد سئل هذا السؤال 

األمر .. على الشيخ أيب حممد املقدسي أنه يكثر من قضية تكفري املعني         الحظت  : ٢٤٢س 
  فهل تؤيدين يف خطأ املقدسي يف ذلك ؟.. الذي يتحرج عن احلديث عنه آخرون 

  :فأجاب بقوله

مل نالحظ ما الحظته على أخينا الشيخ أيب حممد املقدسي من أنه            .  احلمد هللا رب العاملني   
فوجـدناه مـن    .. وقد اطلعت على كثري من كتاباته       .. عني  يكثر ويتوسع يف تكفري امل    

إنصافاً واتزاناً عند إطالق األحكام على أكثر الناس ـ ممن تكلموا يف هذه املسائل ـ   
   ]١١ص " الصفحة السادسة " مسائل متفرقة وردود سريعة  [ ..اآلخرين

؛ مصطفى بن   " احلكيم   عمر عبد " الشيخ املؤرخ أبو مصعب السوري       -١٣
   :٥٣ د القادر ست مرمي نصار فك اهللا أسرهعب

                                                
 خطوط عريضة يف حياة الشيخ أيب مصعب السوري ومسريته : "  ما يلي"منرب التوحيد واجلهاد " جاء يف موقع  53

املُزيك اجلـاكريي   هو الشيخ؛ أبو مصعب، مصطفى بن عبد القادر بن مصطفى بن حسني بن الشيخ أمحد:اجلهادية
ولـد يف مدينـة حلـب، عـام     ."مـرمي "األسرة؛  ، نسبة إىل جدة"ست مرمي"اليوم بـ الرفاعي، وتعرف عائلته 

، الذي أسسه القائد الشهيد  "الطليعة املقاتلة "التحق الشيخ بتنظيم    .هـ، ودرس يف كليتها؛ اهلندسة امليكانيكية     ١٣٧٨
دورات العسكرية بإشـراف  تلقى الشيخ عددا من ال.رمحه اهللا يف سورية لقتال النظام النصريي البعثي مروان حديد

السوري يف االردن، وضباط من اجليش العراقي واملصري يف بغـداد والقـاهرة،    ضباط فارين من اجليش النصريي
النـصريي يف   الدورات ضمن دعم النظامني العراقي واملصري لتنظيم اإلخوان املسلمني ضـد النظـام   وكانت هذه

ختصص الشيخ يف علم هندسة املتفجرات وحـرب عـصابات          .اسوريا خلالفات وجدت بني تلك األنظمة يف حينه       
ويف ، مدربا يف قواعد اجلهاز العسكري لتنظـيم اإلخـوان املـسلمني يف األردن    املدن والعمليات اخلاصة، وعمل

أبا مصعب عـضوا   أثناء معارك محاة؛ عينت قيادة تنظيم اإلخوان املسلمني املقيمة يف بغداد الشيخ.ببغداد معسكراته
إثر دمار مدينة  .عن منطقة مشال غرب سوريا قيادة العسكرية العليا بإمارة الشيخ سعيد حوى، ونائبا للمسؤوليف ال

، أبو مصعب انفصاله عن تنظيم اإلخـوان املـسلمني   محاة وايار برنامج املواجهة مع النظام النصريي؛ أعلن الشيخ
وذلـك  ! انية والشيوعية والفرع العراقي حلزب البعثمع األحزاب العلم "التحالف الوطين"احتجاجا على إبرامهم 

محـاة   واحتجاجا على الفساد وسوء اإلدارة لدى اإلخوان، واعتربهم مسؤولني عن دمـار ، منهجية ألسباب عقدية
املشهور والذي أرخ فيه لتـاريخ تلـك    وسجل فيما بعد تفاصيل ذلك يف كتابه .وفشل وإجهاض الثورة اجلهادية

يف " املقاتلـة  الطليعة"شارك الشيخ مرة أخرى مع الشيخ القائد عدنان عقلة يف حماولة إعادة بناء .االتجربة ودروسه
تفرغ الـشيخ  ."الطليعة"من تبقى من  سوريا، لكن تلك احملاولة باءت بالفشل، واعتقل الشيخ عدنان عقلة، ومعظم
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/ الت إىل أفغانستان، حيث تعرف يف يبـشاور احملاو بعد ذلك الحياء العمل اجلهادي يف بالد الشام، وقد قادته تلك

 ليضع خرباته، عزام رمحه اهللا الذي أقنعه باالنضمام إىل جتمع ااهدين العرب باكستان على الشيخ الشهيد عبد اهللا
التحق بتنظيم القاعدة يف بداية تأسيسه، وقد كان قبل ذلك مـن      .العسكرية يف تدريب الوافدين اجلدد إىل أفغانستان      

تعرف الشيخ أبو مصعب خالل اجلهاد األفغاين على الـشيخ  .أسامة خالل مرحلة اجلهاد األفغاين بني من الشيخاملقر
، واستفاد منه يف حتصيله الشرعي، وكـان الـشيخ   "اجلامع"و " العمدة"صاحب كتايب  عبد القادر بن عبد العزيز،

إال بعد عرضه على الشيخ  "التجربة السورية"كتابه وذكر مرة؛ أنه مل ينشر . عليه دائماً ويعرض عليه كتاباته يتردد
بن عبد العزيز وإجازته له بنشره، كما عـرض عليـه    مث مراجعته وقراءته من قبل الشيخ عبد القادر، عبد اهللا عزام

د انكب الشيخ خالل فترة اجلهـا .اإلسالمية العاملية، قبل نشره، وأجاز ما فيه من فتاوى البيان األول لدعوة املقاومة
تيمية وتلميذه ابن القيم، واهتم بتراث علماء السلف وكتب  األفغاين على دراسة الكتب الشرعية، وخاصة كتب ابن

بالغـاً   وتأثر ما تأثراً، واهتم مبطالعة كتابات الشيخني الشهيدين سيد قطب وعبد اهللا عزام ...أئمة الدعوة النجدية
 -التـاريخ   أفغانستان درس الشيخ يف جامعة بريوت العربية، يف قسمأثناء وجوده يف باكستان و.يف منهجه وكتاباته

سافر الشيخ إىل بريطانيا .األردن / يف التاريخ، من فرع اجلامعة يف عمان" ليسانس" وحصل على شهادة -باملراسلة 
جلماعـة  ا"أفغانستان إىل اجلزائر ليـشارك يف تأسـيس    بناء على دعوة الشيخ قاري سعيد اجلزائري الذي عاد من

لندن وعمل مع اخللية اإلعالمية الداعمة للجهاد اجلزائري، وكتب يف نـشرة   ، فمكث الشيخ يف"اإلسالمية املسلحة
الفترة، وخاصـة   اجلزائرية وغريها من نشرات اجلماعات اجلهادية اليت كانت تصدر من أوروبا خالل تلك األنصار

، وقام املكتـب  "مكتب دراسات صراعات العامل اإلسالمي"ندن أسس يف ل .املصرية" ااهدون"الليبية و " الفجر"
، "BBC" يف مقابلتني صحفيتني مع الشيخ أسامة بن الدن، األوىل لصاحل القناة التلفزيونية الرابعـة  يتنفيذ مشروع

تان، أفغانس على إثر جناح حركة طالبان يف إقامة اإلمارة اإلسالمية، هاجر الشيخ إىل ."CNN" والثانية مع شبكة
ميدانيا مع الطالبان، كما عمل الـشيخ   وبايع أمري املؤمنني مال حممد عمر يف قندهار، وشكل جمموعة جماهدة عملت

الناطقة الرمسية باسم اإلمارة، وشارك يف إعداد برامج إذاعة كابـل   "الشريعة"مع وزارة اإلعالم، وكتب يف جريدة 
كابل بتعاون مع وزارة  العسكرية الشهرية يف" قرغة"، يف قاعدة "اءمعسكر الغرب"أسس الشيخ يف أفغانستان؛ .العربية

الصليبية بالكامل، أثناء هجومها على اإلمارة اإلسالمية  دفاع الطالبان، وقد تعرض هذا املعسكر إىل تدمري الطائرات
قـضايا  "جملة  صدر، وأ"مركز الغرباء للدراسات اإلسالمية واإلعالم"أسس الشيخ يف أفغانستان .إثر أحداث سبتمرب
أعلن الشيخ .والتأليف إثر سقوط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان اعتزل الشيخ وتفرغ للبحث."الظاهرين على احلق

األمريكية مذكرة حبث واعتقال حبقـه وختصيـصها    إثر نشر وزارة اخلارجية، إاء عزلته، ليستأنف نشاطه امليداين
 وأن ميد يف عمره، عاىل أن حيفظ الشيخ وإخوانه ااهدين أمجعني يف كل مكاناهللا ت نسأل.مكافأة مالية للقبض عليه

 وقال الشيخ احلكيم أميـن الظـواهري        أهـ".ويبارك يف عطائه، ويتقبل منه، وينصر به اإلسالم وينفع به املسلمني          
ـ  وأختم هذا العرض املوجز مبسك اخلتام األخ الصادق الصدوق          : حفظه اهللا     فـك اهللا  سوريالشيخ أيب مصعب ال

الداعية ااهد املهاجر املرابط املؤرخ السياسي الكاتب صاحب القلم الـسيال الـصريح الـصدوق اآلمـر         . أسره
، هاجر لباكستان وشارك يف اجلهاد ضد الروس مث هـاجر  . باملعروف والناهي عن املنكر والشوكة يف حلوق الطغاة       

يف كلتا املرحلتني مجع اهللا له شريف العلم والعمل، فـدرب وخـاض             ألفغانستان بعد قيام اإلمارة اإلسالمية فيها، و      
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 ومن علماء ودعاة التيار اجلهادي   : قال الشيخ ااهد أبو مصعب السوري فك اهللا أسره          
 يف  اإلسالمية وكذلك علماء ودعاة اجلماعة       .اهللا عزام  والشهيد عبد . الشهيد سيد قطب    

الرمحن والشيخ رفاعي    وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد        - قبل نقض الغزل أنكاثا      -مصر
الذي . [ يف مصر وشيخهم اجلليل عبد القادر بن عبد العزيز         وكذلك مجاعة اجلهاد  ، طه  

الشيخ ااهد   والدكتور]. ) ٢٠٠٤(أسرته اليمن وغدرت به وسلمته إىل مصر يف مارس        
. اء والدعاة   مومن سوريا الشهيد مروان حديد وتالمذته وغريهم من العل        . أمين الظواهري 

   ]١٠٥١دعوة املقاومة ص [  أهـ.. حممد املقدسيأبون األردن الشيخ وم

فهذا املؤرخ واحملنك الشيخ أبو مصعب السوري فك اهللا أسره يذكر أن من علماء ودعاة               
 الذين يرجع هلم لتثبيت العقيدة يف األردن شيخنا املقدسي حفظه اهللا            – التيار اجلهادي    –

  .تعاىل 

   :٥٤ اد الغنيمي حفظه اهللا عبد اآلخر محالشيخ العامل -١٤

  

                                                                                                                                       
ومـن  . قبض عليه كالب صيد مشرف يف باكستان، وإنتاجه موفور مبارك كـثري  . املعارك، وكتب وحاضر ودرس   
   ]٤٨ صالتربئة[ أهـ).دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية(و) التجربة اجلهادية يف سوريا(إنتاجه الوفري كتاباه الشهريان 

من أسرة عريقـة  هو  الغنامي أسيوط وولد يف، م ٢٦/٢/١٩٥٥من مواليد   ، محاد الغنيمي   الشيخ عبد األخر    هو    54
 كذلك حصل على دبلومـة    و..قتصاد و العلوم السياسية من جامعة القاهرة      بكالوريوس اال حاصل على   ..من أسرها 

مث انتسب إىل كلية احلقوق يف جامعة       .. لعليا يف القاهرة  الدراسات العليا يف الشريعة اإلسالمية من معهد الدراسات ا        
 أن يستكمل دراسـته يف      ومل يثنه بعده عن مسقط رأسه     ..ولكنه سافر قبل أن حيصل على الليسانس فيها       .. أسيوط

فواظب على الدراسة حىت حصل على الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية من اجلامعة األمريكية             .. الشريعة اإلسالمية 
وهو يشرح أهم كتـب  ؛ "املنحة اإلهلية يف العقيدة الطحاوية    ":وللشيخ عبد اآلخر مصنفات كثرية من أمهها      .فتوحةامل

و هو من أهم الكتب اليت      .. قد طبع هذا الكتاب عدة مرات     و..  اإلسالمية على مذهب أهل السنة واجلماعة      العقيدة
ومنـها  ، " مضارهاأسباب البدع و   "ومنها، " هيممفامصطلحات و "ومنها كتاب   .حيتاجها دارس العقيدة اإلسالمية   

وغريهـا  . مر باملعروف والنهى عـن املنكـر      ومنها رسالة عن األ   ، " التأويليدة احلسن بن كثري بني التفويض و      عق"
 .الكثري
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: " قال يل الشيخ عبد اآلخر حفظه اهللا عرب مكاملة هاتفية عن شيخنا املقدسي حفظـه اهللا       
وكتاباتـه   ، استفدنا منه كـثرياً   ، الشيخ أبو حممد رجل فاضل جماهد من أهل العلم          

  أهـ " . جيدة

فـضل والعلـم    فهذا الشيخ عبد اآلخر صاحب التصانيف والتآليف يشهد لـشيخنا بال          
اسـتفدنا منـه   : "  ينسب الفضل ألهل الفـضل فيقـول    - وفوق ذلك    -مث  ، واجلهاد
  أهـ ".كثرياً

   :٥٥  حممد بن إبراهيم شقرة حفظه اهللا وثبته على احلقالشيخ العامل -١٥

بل ، كان مرجئة العصر يعدونه أكرب رأس للسلفية يف األردن بعد الشيخ األلباين رمحه اهللا               
واليوم بفضل اهللا ومنه قد تراجع عـن  .. قريناً للشيخ األلباين رمحه اهللا   كان بعضهم جيعله    

حىت أنه ملا بلغه فكاك أسر شيخنا املقدسي حفظه اهللا من سجنه            ، ترهات املرجئة وغثائهم    
وملا جـاء   ، األخري أراد أن يزور شيخنا املقدسي يف بيته مع كرب سنه وشيخوخته ومرضه              

أجام شيخنا املقدسـي    ،  اهللا إىل شيخنا وأخربوه باخلرب       بعض أقرباء الشيخ شقرة حفظه    
ن الشيخ شقرة أكـرب سـناً مـن         أهـ وذلك أل  . بل أنا أذهب له     : حفظه اهللا تواضعاً    

  .. شيخنا

قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي حفظه اهللا عن بعض ما جرى بينه وبني الـشيخ حممـد                 
 وهو الشيخ الكبري يف قلبه وعلمـه        –فأجابين بكل تواضع    : .. شقرة عرب مكاملة هاتفية     

قد كنتم .. ال داعي لالعتذار يا أبا بصري        : -وقد تعدى من العمر السبعني عاماً       .. وأدبه  
.. كان صـواباً  .. وأبو قتادة ، ما كتبته أنت وأبو حممد املقدسي    .. على حق وصواب    

علـى حـق   دة أنك أنت وأبو حممد املقدسي وأبـو قتـا        : وأنا أقول للناس    .. وحقاً  
   ]١للشيخ حممد إبراهيم شقرة علي دين ص[ أهـ . وصواب

                                                
 :رمحـه اهللا -صي يف بالد الشام،فقالمن أهل العلم يو حني سئل من قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا  55

أنظـر   . [ يا وصية والدنا:ال يزال أوالد الشيخ عبد العزيز ينادون الشيخ شقرة حممد شقرة،ولذا) أبو مالك(الشيخ 
 ]ترمجة الشيخ حممد إبراهيم شقرة 
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فزرته : عن بعض ما جرى يف زيارته للشيخ حممد شقرة          قال شيخنا املقدسي حفظه اهللا      و
 بل   والذي يزيد عما ذكره يف رسالة أيب بصري          املتواصل علي   وأمضى زياريت له بالثناء   

 كثرية مما يدل على تواضع من الشيخ ورجـوع إىل  وختطئة نفسه والشيخ األلباين يف أشياء  
  ٥٦أهـ  . احلق إن شاء اهللا

 اخلاليلة رمحه    فضيل نزال  أمري االستشهاديني أبو مصعب الزرقاوي أمحد      -١٦
  : ٥٧ اهللا

ال شـك أن  :  ٥٨قال الشيخ ااهد أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا وتقبله يف الـشهداء             
فهو أحد من تلقيت ،  وعظيم على العبد الفقري   الشيخ أبا حممد حفظه اهللا له فضل كبري       

  أهـ . عنه التوحيد وتفاصيله

                                                
  .فيما يلي إن شاء اهللا " ملة إبراهيم "  وانظر ما قاله عن كتاب  56
حفـظ القـرآن    ، الزرقاءولد يف ،  مصعب الزرقاوييب يكىن بأ،  من بين حسن اخلاليلةنزال محد فضيل أ هو  57

، اهللا عـزام   عبد والشيخ اهللا املهاجر   عبد أيب والشيخ حممد املقدسي    أيب وتتلمذ على أيدي كثري من املشايخ كالشيخ      
اهللا عزام وبعـد      حتت راية الشيخ عبد    األفغاينبدأ يف اجلهاد    ، له صوالت وجوالت يف اجلهاد واإلعداد والتحريض        

 حممـد  أيب ادد اإلمام  ليدعو الناس إىل التوحيد واجلهاد معاألردنلسوفييت توجه إىل ا احتالل من األفغان حترير
ــي ــ مث ..  املقدسـ ــسالم فـ ــه الـ ــف عليـ ــة يوسـ ــل مدرسـ ــه اهللا إىل جن سدخـ  رمحـ

كـم  يومئذ حتت ح كانت حيث ، األفغانحوله من الرجال وهاجر إىل   خرج من سجنه ومجع من..م١٩٩٩ سنة
بعد اهلجوم الـصلييب علـى   .. مستقل له يف هريات معسكرالزرقاوي  انشأ . - أعاد اهللا ملكهم – الطالبان إمارة

اسـم مجاعـة التوحيـد    ى مجاعته وأطلق علوأعد واستعد  جهر.. العراق  توجه ومجاعته إىلم ٢٠٠١ يف األفغان
بايع مث مل يلبث الشيخ رمحه اهللا  إال و         ..  العراق  يف األمريكانأول مجاعة جتاهد     - بفضل اهللا    –كانت  ف.. واجلهاد  

فتشكل تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد  ،  على إمارة اجلهادحفظه اهللا  أسامة بن الدنشيخ ااهدين وأسد املوحدين  
حيـث قـصفت الطـائرات    إثر غدر صلييب جبان   م  ٢٠٠٦صيف  استشهد الشيخ الزرقاوي رمحه اهللا      .. الرافدين  
فرمحه اهللا رمحة واسعة  ، اإلسالميةمهد لقيام دولة العراق رحل الشيخ وقد ..  الذي كان فيه الشيخ املوقع الصليبية

رائـد اجلهـاد يف العـراق أمـري     شـهادة  :  الشيخ الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا  قال.. من قائد جماهد فذ     
   ]٥٤ربئة صالت[ أهـ  . -رمحه اهللا- االستشهاديني الشيخ أيب مصعب الزرقاوي

  فهـو  كان الشيخ الزرقاوي حيفظ للشيخ أيب حممد املقدسي مكانتـه وفـضله           : صاحل اهلامي    قال أبو قدامة      58
 العلمية  ملكته. زيرة العربية    بعلوم الشريعة يف اجل    مشايخ على عدة    تتلمذو علم التوحيد    ، تعلم ملعرفةااسع  وو متمكن
برية كتب أهـل الـسنة إىل   كأهل السنة، بل تعدت ثقافته الب على كت  له االطالعأتاحتأهلته و وواسعة  قوية
 فتح ايد على إخوته يف      قرأ ، الكتاب والسنة  يفدلة   املراجع واأل  إىلسهولة الرجوع   يف   وكان مللكته ميزة     غريها،



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٥٦ 

أن الشيخ املقدسي حفظه اهللا ممن يحفظ هلم        : وقبل اخلتام ال بد من القول       : وقال أيضاً   
، وهو أوىل الناس باملعذرة وإقالة العثـرة        ، وهو ممن يحسن الظن به      ، حقهم وبالؤهم   

   أهـ ... زمان إال وللشيخ عليه فضلوال أظن موحداً يف هذا ال

ولكن لست ممن يشك    إنين قد أشك يف نفسي      ، اعلم أيها الشيخ اجلليل     : وقال أيضاً   
  ٥٩ أهـ . حلظة يف دينك

يبني للنـاس  ،  راية التوحيد واجلهاد يف أرض العراق    الذي محل ، ذا أمري االستشهاديني    فه
  . ين تلقى عليهم التوحيد بتفاصيله أن الشيخ املقدسي حفظه اهللا هو أحد شيوخه الذ

وهذا ما ، إال وللشيخ عليه فضل أنه ال يظن موحداً يف هذا الزمان     - رمحه اهللا    –يذكر  مث  
  .ويظنه كل املنصفني ، نظنه حنن 

يف رده على الشيخ أيب حممد حفظه اهللا ال يتعـد هـذه             رمحه اهللا   وكان الشيخ الزرقاوي    
،  " شيخنا الفاضل " ،  " الشيخ املقدسي حفظه اهللا    "  ، "الشيخ حفظه اهللا  : " األلفاظ  

  إخل ..  "الشيخ اجلليل" 

  

                                                                                                                                       
 الفقـه   وأصول مصطلح احلديث    علم، و كامالوقرة عيون املوحدين    ،  بن كثري ا..  من تفسري    قرأ  وكذلك،  السجن

وكانت هناك  . إخوته كان يتدارس مع       .. إخوته دروسا كثرية   يعطي  وكان  ،   بتلخيص رائع  خالف الوهاب لعبد
 –فرسان الفريـضة الغائبـة      [ أهـ  ..   ورمبا اعتزاله كثريا فيها للمطالعة وغري ذلك          حلفظوا للمراجعة علمية   غرفة

  ]٢١١اجلزء األول ص
يف بعـض املـسائل   الزرقاوي رمحه اهللا على الشيخ املقدسي حفظه اهللا  هذه الكلمات جاءت يف ثنايا رد الشيخ   59

  !فعجباً ملن يطعن يف شيخنا كيف يستند إىل هذا الرد ؟، االجتهادية 
ألنـه  : لم ؟ قال : قال . يا أبا زرعة أنا أبغض معاوية      : ولقد جاء رجل إىل اإلمام أيب زرعة الرازي رمحه اهللا فقال            

فما دخولك أنت بينـهما   ، وخصم معاوية خصم كرمي   ، إن رب معاوية رب رحيم      : و زرعة   فقال أب . قاتل علياً   
وعمـدة القـاري    ، ١٣/٨٦" فتح البـاري  " وأنظر  ، ٥٩/١٤١أخرجه ابن عساكر  [ !رضي اهللا عنهم مجيعاً ؟    

٢٤/٢١٥[   
 !فكيف حالُ البعوضِ يف الوسط ؟*** ولُ يف لَجبٍ ـــإذا تالقى الفُح



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٥٧ 

رمحـه اهللا    " سلطان بن جباد العتـييب    " ن األثري   الشيخ أبو عبد الرمح    -١٧
  : ٦٠وتقبله يف الشهداء 

عامل استفدت منه كثريا وترى فيه القدوة يف هذا " : سئل الشيخ رمحه اهللا هذا السؤال 
  "الزمان ؟ 

يف احلقيقة  هناك علماء استفدت منهم إما عن طريق الدروس العلمية أو عـن   " : أجاب  ف
ولكن العامل الذي استفدت منه كثرياً عن طريق كتبه ورسائله وعـن            طريق املناقشات   

وهو قدويت يف هذا العصر اإلمام العامل الربـاين أبـو       طريق االتصال معه عرب االنترنت      
هذا الرجل أثر    فك اهللا أسره وثبته على احلق حىت يلقاه          يحممد املقدسي عاصم الربقاو   

 فأسأل اهللا عز وجـل أن جيمعـين وإيـاه يف            يف نفسي صدعه باحلق وسجنه وأعماله     
   ]٣٠لقاءات مع قادات اجلزيرة ص[  أهـ . " الفردوس األعلى

 ـا   فالشيخ سلطان رمحه اهللا يعترب قدوته يف هذا العصر شيخنا املقدسي حفظه اهللا فأنعم             
ويذكر أنه أثر يف نفـسه      ،  " العامل الرباين " و   " اإلمام" مث يصفه بـ    ! من قدوة وأسوة    

  !أميا تأثري 

الزهراين فـك اهللا    بن أمحد آل شويل     الشيخ أبو جندل األزدي فارس       -١٨
   :٦١ أسره

                                                
الذي محل  :  الشيخ ااهد سلطان بن جباد العتييب رمحه اهللا          يف تنظيم القاعدة جبزيرة العرب    و اهليئة الشرعية    عض  60

علـى  ، القول احملتد   "  كـ    طالب العلم  فات املشهورة واملتداولة بني   فهو صاحب التصانيف واملؤل   ، القلم والسيف   
،  األدلة الـساطعة    –يف وجوب اإلعداد    ،  الزناد   – واملرتدين   يف عداوة الطغاة  ،  احلق واليقني    –من مل يكفر املرتد     
إىل القاعـدين  ،  رسالة نصح وإشفاق – رسالة إىل طالب العلم –يف حترمي العسكرية املعاصرة   ، والرباهني الواضحة   

 دنقل هريمان(  األملاين قتل، وهو جماهد مغوار ال خياف يف اهللا لومة الئم ، "  إىل من يراه من املسلمني –عن اجلهاد 
بقي حيمـل  ..  وغريهم )دايت مسيث( املهندس الربيطاين و ) روبرت جايكروب( الضابط األمريكي اليهودي  و)

 .فرمحه اهللا واسكنه الفردوس األعلى ..  مقبالً غري مدبر - حنسبه واهللا حسيبه–القلم والسيف حىت استشهاده 
احلسين آل شويل     بن مجعان بن علي    فارس بن أمحد  الشيخ  رة العرب   عضو اهليئة الشرعية يف تنظيم القاعدة جبزي        61

 ليسهل حتركـه وخدمتـه للجهـاد        أيب جندل األزدي  ، وقد كان الشيخ يكتب بكنيته         يكىن ب ، األزدي  الزهراين  
شر امسه  ، ولكن ملا اشتد التضييق عليه ، وطُلب من قبل أذناب أمريكا إلرضاء أسيادهم األمريكان وملَّا ن                 وااهدين



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٥٨ 

  

وجوب استنقاذ املستضعفني من سجون     " قال الشيخ فارس فك اهللا أسره يف مطلع كتابه          
 إىل العامل ااهد األسري عمر عبد الـرمحن يف سـجون            :إهداء  " : واملرتدين  الطواغيت  

  ، أمريكا 

   ، والعامل ااهد األسري أيب حممد املقدسي يف سجون األردن

  ، والعامل ااهد األسري أيب قتادة الفلسطيين يف سجون بريطانيا 

  ، والعامل ااهد األسري رفاعي طـــه يف سجون مصر 

لماء ااهدين األسرى علي اخلضري وناصر الفهد وأمحد اخلالدي ووليد الـسناين يف             والع
. كون قدمت بعض حقوقهم علينـا     أهدي هذا الكتاب لعلي أن أ     ... سجون آل سعود  

   ]٢ص [ أهـ 

  !مث تأمل ترتيب اإلهداء  ) العامل ااهد األسري( فتأمل الوصف 

هــ  ١٤١٦ت عملية التفجري يف الرياض عام       ملا وقع :  فك اهللا أسره     فارسال الشيخ   قو
) هيئة كبار العمـالء   (هـ أستنكرها كما هي العادة شيوخ آل سعود         ١٤١٧واخلرب عام   

 أبو حممد عاصم    أسد التوحيد العامل األسري   فتصدى هلم يف ذاك الزمن      وأصدروا البيانات   
   ]٢٣رس ص نصوص الفقهاء حول أحكام اإلغارة والتت[  أهـ . املقدسي فك اهللا أسره

                                                                                                                                       
خترج الشيخ من جامعة اإلمام حممد      .. وصورته يف الصحف رأى أن الوقت املناسب للكتابة بامسه الصريح قد حان             

: منها  ، له من املصنفات الكثري      ..  حيفظ أحاديث البخاري ومسلم والسنن األربع      - حفظه اهللا    –وهو  ، بن سعود   
نـصوص   -حتريض ااهدين األبطال على إحياء سنة االغتيال    -وهو ثالث حلقات    ، العالقات الدولية يف اإلسالم     

  الباحـث عـن  -اآليات واألحاديث الغزيرة على كفر قوات درع اجلزيرة   -الفقهاء حول أحكام اإلغارة والتترس      
 -أسامة بن الدن مجدد الزمـان وقـاهر األمريكـان      -اهللا أكرب خربت أمريكا     -حكم قتل أفراد وضباط املباحث    

 وهو اآلن يقبع    .وغريها  .. قصص تارخيية للمطلوبني    -قاذ املستضعفني من سجون الطواغيت واملرتدين     وجوب استن 
  .نسأل اهللا أن يثبته ويعجل بفكاك أسره ، يف سجون أذناب األمريكان 

 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٥٩ 

فهذا الصادع باحلق يف جزرة العرب الشيخ الفارس فارس فك اهللا أسره يـصف شـيخنا           
وهي خصلتان يا طاملا حتلى مـا     ،  " أسد التوحيد " وبالشجاعة   " العامل األسري " بالعلم  

  .علماء السلف ؛ العلم والشجاعة 

سي عاصم الربقاوي فك    أبو حممد املقد   البطلوالشيخ اهلُمام   : أيضاً  الشيخ فارس   وقال  
   ]٥٢لقاءات مع قادة اجلهاد باجلزيرة ص[ أهـ ..اهللا أسره

: أول مراتبـهم    : فصل يف مراتب الشجاعة والشجعان      : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا       
  !فتأمل  ] ٢٥٣الفروسية احملمدية ص [ أهـ ..  ومسي بذلك هلمته وعزمه اهلمام

 القائد ااهد صاحل بن حممد العـويف        قائد تنظيم القاعدة جبزيرة العرب     -١٩
   :٦٢ رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء

                                                
خـر  امسي صاحل بن حممد بن عوض اهللا العويف من مواليد املدينة النبوية أوا: قال القائد ااهد صاحل العويف     62

 من األوالد بنتان وابن أسأل اهللا أن يصلحهم ويسريهم على طريق العـزة      ٣هـ متزوج ولدي    ١٣٩١عام  
والكرامة، درست إىل املرحلة الثانوية تركتها يف الصف الثاين مث التحقت بالعسكرية وعملت ا قرابة سنة                

 يف التجارة احلرة وقد فتح اهللا علي ونصف تقريباً مث بعد أن هداين اهللا وعرفت طريق العزة والكرامة اشتغلت
  كانوا دائما ما ١٥٠٠٠  -٦٠٠٠فتحا عظيما لدرجة أن إخواين املوظفني والذين تتراوح رواتبهم ما بني    

  )...التجارة تسعة أعشار الرزق (يستدينون مين واحلمد هللا وكما قال اإلمام مالك 
قيم علمت بأن اجلهاد يف سبيل اهللا واإلعداد فرض         بعد أن هداين اهللا عز وجل لالستقامة على صراطه املست         

عني على كلّ مسلم يف هذا الزمن السترداد بالد املسلمني وختليصها من احملتلني وهذا من فتاوى العلمـاء                  
الصادقني فمن اهللا علي باملشاركة يف أفغانستان مع القائد البطل أيب معاذ اخلوسيت تقبلـه اهللا يف الـشهداء              

 الفردوس األعلى مث يف طاجكستان مع القائد البطل خطاب تقبله اهللا يف الشهداء وأحلقين به يف وأحلقنا به يف
الفردوس األعلى وبعدها شاركت إخواين الشيشانيني يف اجلهاد ضد أعدائهم الصليبيني وأخرياً وفقين اهللا يف               

ن اهللا علينا يف هذه اجلبهة بالدفاع عن املشاركة يف جهاد اإلمارة اإلسالمية ضد احلملة الصليبية العاملية وقد م
الدولة اإلسالمية الوحيدة واليت كان اإلمام فيها املال حممد عمر الذي اشترى اآلخرة بالـدنيا حنـسبه واهللا                 
حسيبه حيث باع كل شيٍء وباع ملكه ألجل إرضاء ربه ونصرة أوليائه املستضعفني ، وهلذا السبب العظيم         

بهات إىل نفسي ألنين رأيت فيها الدولة اإلسالمية اليت تقيم حدود اهللا وتـوايل      كانت هذه اجلبهة أقرب اجل    
أولياءه وتعادي أعداءه وأسأل اهللا أن ميكننا من قيام دولة اإلسالم مرة أخرى قريباً عاجالً فهو كرمي قـادر                 

  ]٤٥لقاءات مع قادة اجلهاد باجلزيرة ص [أهـ .



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٦٠ 

  

ويقـدم علـى اجلهـاد    ..  :  يف حتريض كل مسلم–رمحه اهللا –القائد صاحل العويف   قال  
واإلثخان يف أعداء األمة وال يبايل وال خياف يف اهللا لومة الئم وإن قدر اهللا له األسر فـإن                 

فقد أسر مـن هـم   وعلى العموم ،  ولن خيذله إالّ إذا بدل هو      كان خملصاً هللا فلن يضيعه    
 فمن األنبياء مثل يوسف عليه السالم ومن الـصحابة أمثـال            أفضل عند اهللا منا وأكرم    

خبيب وعبد اهللا بن حذافة السهمي وغريهم كثري وهذا مل يؤثر عليهم وغالبية الـصادقني               
الشيخ الفاضل الذي ما يزيـده     وهاهو  أسروا كابن تيمية وأمحد بن حنبل رمحهما اهللا ،          

 نسأل اهللا أن حيفظه ويثبته يف سجون األردن وهو الـشيخ أبـو   األسر إال قوة وصالبة 
   ]٤٧لقاءات مع قادة اجلهاد باجلزيرة ص[ أهـ  .. حممد املقدسي

  :٦٣أبو الليث القامسي اللييب رمحه اهللا الشيخ القائد ااهد املريب  -٢٠

، اللهم أنجِ الشيخ عمر عبد الرمحن       : لييب رمحه اهللا داعياً اهللا تعاىل       قال الشيخ أبو الليث ال    
اللـهم أنـجِ الـشيخ     ، اللهم أنجِ الشيخ أبا حممد املقدسي     ، اللهم أنجِ الشيخ أبا قتادة      

يف مواجهة حرب   : ش  [ أهـ  ... اللهم أنجِ الشيخ أبا املنذر الساعدي       ، سليمان العلوان   
  .اللهم آمني  ] ١٠:٠٠:دقيقة ، السجون 

فـسمى يف دعائـه   ، فهذا دعاء من الشيخ أيب الليث رمحه اهللا لعلماء املسلمني املأسورين     
  .ومنهم شيخنا املقدسي حفظه اهللا  ، أبرزهم 

  

  
                                                

هل حيتاج أن أعيد عليه شهادة الـشيخ أيب         : ي حفظه اهللا يف أحد ردوده        قال حكيم األمة الشيخ أمين الظواهر       63
ومها من قادة ااهدين الذين عركهم الزمان وعجم عـودهم، ومل           مصعب عبد الودود والشيخ أيب الليث اللييب،        

 لـشيخ وقـال ا   ] ٥٤التربئة ص [ أهـ  .. تزدهم األيام إال صالبة وخربة وحنكة، أليس هؤالء أعلم بواقعهم منه          
بقية الصاحلني من ليبيا كما أحـسبه  ، ااهد القدوة ، أخي وصديقي :  أبو مصعب السوري فك اهللا أسره   املؤرخ

العاملية اإلسـالمية   املقاومة  دعوة  [ أهـ  .  حفظه اهللا ونكأ به أعداءه     الشيخ أبو الليث اللييب   ، وال أزكيه على اهللا     
   ]١٠ص



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٦١ 

  : ٦٤رمحه اهللا حياً وميتاً  أبو عمر عبد الرب  ااهدالشيخ -٢١

فانا يف الرد وقد ك..   : يف مرجئة العصر وشبهامقال الشيخ أبو عمر عبد الرب
عليهم كتابات كثري من املشايخ الفضالء الذين بينوا احلق امللتبس وكشفوا الشبهات 

  والشيخ ااهد الفاضل أمين الظواهري،فك اهللا أسره  أيب حممد املقدسيكالشيخ الفاضل
يب  والشيخ الفاضل أ،فك اهللا أسره والشيخ الفاضل األسري أيب قتادة الفلسطيين، نصره اهللا

 ،وغريهم رمحه اهللا  والشيخ ااهد يوسف العيريي،حفظه اهللا بصري عبد املنعم حليمة
رئيس اللجنة اإلعالمية للجماعة السلفية حوار مع [ أهـ . جزاهم اهللا عن اإلسالم خرياً

   ]١٧ صللدعوة والقتال الشيخ القائد أبو عمر عبد الرب

  :٦٥الشيخ أبو خالد السياف حفظه اهللا  -٢٢

 سواحل الشام –يخ أبو خالد السياف على لسان السلفية اجلهادية يف بيت املقدس           قال الش 
أبـو حممـد   (  عصام الربقـاوي    لشيخنانربق بأمسى وأرفع درجات التقدير والوفاء        : -

) اخلـصوم   ( صموده األسطوري يف مواجهـة      مثمنني غاليا ، ورافعني عاليا      ) املقدسي  
صدا عن سبيل ( د ، ووقفوا سدا منيعا يف وجهها     اللذين عارضوا دعوة التوحيد واجلها    

  أهـ . )اهللا 

شيخنا الداعية ااهد الصابر يصدع     فهاهو  : وقال أيضاً عن شيخنا املقدسي حفظه اهللا        
 ، فطاردته كافة األجهزة األمنية ، وأحاطت به         باحلق املبني ، فال خياف يف اهللا لومة الئم        

ادي اخلصوم يف غياهب السجون ، فكانـت تلكـم          طيور الرصد واملتابعة ، وألقت به أي      
.. لدعوة الشيخ اليت دعا إليها الناس       ) عداوة علنية وصرحية    ( األيادي املخاصمة لشيخنا    

ليس حبا يف مال وال جاه وال رغبة يف سلطان ، وإمنا جاءت دعوته إلتبـاع تعـاليم                  
الصالة والسالم ، ليخرج    الشريعة اإلسالمية الغراء اليت جاءنا ا النيب املصطفى عليه          

  أهـ . العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد

                                                
قد انضمت اجلماعة إىل تنظيم القاعدة وبايعت أمـري   ، سلفية للدعوة والقتال    رئيس اللجنة اإلعالمية للجماعة ال      64

 " . تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي " لتصبح ، التنظيم الشيخ أسامة حفظه اهللا 
  .الناطق باسم السلفية اجلهادية يف بيت املقدس  65
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٦٢ 

حفظه اهللا  ( مما ال شك فيه بأن شيخنا احلبيب        : وقال أيضاً عن شيخنا املقدسي حفظه اهللا        
وطلبة العلم الشرعي من السابقني اللـذين       ) العلماء  ( كان ومازال مع أوالئك     ) ورعاه  

حلجة عليهم ، فدعوهم ونصحوهم و تركوهم علـى احملجـة           حتدوا خصومهم وأقاموا ا   
املطاردة ( فواجهوا بسبب دعوم أصناف العذاب من       .. البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك       

. فما ردهم عن دعوم شـيء    .. وغريها  ) واإلعتقال والسجن والقيد واإلبعاد واحلصار      
عـصي علـى    ..جبل أشـم     ) أبو حممد املقدسي  " ( بيان باسم   ، أنظر امللحق   [ أهـ  

  " ]اإلنكسار 

  :٦٦رده ردنا والشيخ حامد بن عبد اهللا العلي غفر اهللا لنا وله وإىل احلق  -٢٣

فأرسـل إيل   ، سي حفظـه اهللا     لقد أرسلت إىل الشيخ حامد العلي أسأله عن شيخنا املقد         
 ولكن حنسبـه كما حنسب كل الداعني إىل اخلري واإلسالم        .. لـم ألتق بالشيخ    : قائالً

   ] بريديةرسالة نصية[ أهـ  .  إن شاء اهللا تعاىلعلى خري عظيم

حنن وكـل   وهذا الذي حنسبه عليه     ، فالشيخ حامد العلي حيسب شيخنا على خري عظيم         
  .املنصفني 

                                                
حامد بن عبـد اهللا أمحـد العلـي، مـن مواليـد             الشيخ  : " ما يلي   " منرب التوحيد واجلهاد    "  جاء يف موقع      66

 أوالد، وهو أستاذ للثقافة اإلسالمية يف كلية التربية األساسية يف الكويت ، وخطيب متزوج وله مخسة.هـ١٣٨٢
هـ إىل عـام  ١٤٠١املنورة من عام  طلب العلوم الشرعية يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة.مسجد ضاحية الصباحية

ومن ابرز مشاخيه ؛ الشيخ محاد األنصاري، والشيخ . القرآن  املاجستري يف التفسري وعلومهـ، وحصل على١٤١٠
هــ إىل عـام   1418 توىل الشيخ منصب األمني العام للحركة السلفية يف الكويت من عـام .الغنيمان عبد اهللا
وللـشيخ  .الـدروس وإلقاء احملاضرات و هـ، مث تفرغ بعدها للكتابة وتدريس العلوم الشرعية يف مسجده،١٤٢١

 إال إىل الصحوة... ال انتمي : ( يقول الشيخ متحدثا عن منهجه.والدروس حفظه اهللا الكثري من املؤلفات والكتابات
الوسطية واالعتدال، على ج أهـل   اإلسالمية املباركة مبداها وافقها الواسع الرحب، نسري بتوفيق من اهللا تعاىل سري

األصول اليت أمجع عليها السلف الصاحل، مؤمنني بأن الكلمـة   كتاب والسنة يف أطارالسنة واجلماعة، تدي دي ال
 اهللا املؤمنني، بل واجب أمرهم اهللا به، وليس الحد أن مينعهم من هذا احلق أو يـصدهم  اهلادفة الناصحة حق منحه

المية املباركة يف الـساحة  اإلس عنه، وحنن مع ذلك؛ مع كل الدعاة إىل اهللا تعاىل، وننصر كل اجلماعات واحلركات
منهم وهم منا، فاملؤمن للمؤمن كالبينان يـشد بعـضه     وهم ان شاء اهللا من أهل احلق، وحنن- ما وافقت احلق -

فكل داعية إىل اهللا تعاىل هو امتداد الخيه الداعية، وهي قافلة واحدة تسري حنـو   بعضا، واملؤمنون كاجلسد الواحد،
  أهـ".الرمسي اهـ نقال عن شريط بصوت الشيخ يف موقعه) باذن اهللا تعاىل واحدة، وتلتقي عليها  أهداف
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٦٣ 

  

  : ٦٧ حفظه اهللا احلق أبو حممد الطحاويالشيخ الداعية الصادع ب -٢٤

فأرسل إيلّ  ،  حفظه اهللا    لقد راسلت شيخنا الطحاوي حفظه اهللا خبصوص شيخنا املقدسي        
  حفظـه اهللا ورعـاه  )  أبـو حممـد املقدسـي   (  وشـيخنا نقـول يف أخينـا   : قوله 
  إىل التوحيد دعوة األنبيـاء ء قضى زهرة شبابه بالدعاعامل عالمة عامل فهامةشيخ  أنه

 أسد مغوار يفواملرسلني وصاحبناه فلم جند منه إال الصدق واألمانة والتواضع والرزانة 
  جهر ا يف وجه الطغاة والطواغيت ومل يـداهن أو  مل يلني ومل يستكني بدعوتهالدعوة

 ولو كان يف عصر الرجال      فيضاف إىل علمه الزاخر عمله الباهر     يهادن بل صدع باحلق     
 واهللا حسيبه وال نزكي  حنسبهثقة ثبتيف تدوين الرواة للحديث ما صنفوه إىل  السلف
   ]م٨/١١/٢٠٠٨ الطحاوي  حممدأيبمن رسالة خاصة [  أهـ .أحدا على اهللا

 " شـيخنا " فهذا الشيخ الذي يكرب شيخنا املقدسي سناً ال يستأنف أن يقول عن شيخنا              
 مث يتحدث عن علم شيخنا املقدسي الذي خربه فيقول عنه            ،"نا  " بإضافة الضمري املتصل    

" اته فيقول عنـه     مث يبني مدى شجاعة شيخنا وثب     ،  بصيغة املبالغة     "فهامة" و   " عالمة" 
   " .أسد مغوار

واقع األمة  " وقال الشيخ أبو حممد الطحاوي يف كلمة مرئية منشورة على الشبكة بعنوان             
وحنـن  : فقال حفظه اهللا   ، معقباً على تبشري النيب صلى اهللا عليه وسلم لسراقة بن مالك            " 

: ألن اهللا تعاىل وعد عباده      ، ومتيقنني بإذن اهللا تعاىل ذا األمر       ، نقول إلخوتنا ااهدين    
ولشيخنا املال   ، "أبو حممد املقدسي     " لشيخنافنقول  ، ) وكان حقاً علينا نصر املؤمنني      ( 

 –ابشر خبامت بـوش     ، ابشر بساعة بوش الذهبية     : ولشيخنا اهلمام أسامة بن الدن      ، عمر  
يض بإذنه تعاىل    ابشر أننا سندخل البيت األب     –وحنن ال نلبس اخلامت الذهب لكن سنأخذه        

   ]٠٨:٢٦دقيقة [ أهـ . فعصر أمريكا وىل ، 

                                                
  القـدامى يف اهـدين ويعد من ا، يف األردن واجلهاد لطحاوي من أوائل الدعاة إىل التوحيد الشيخ أبو حممد ا 67

 . السوفيايت أفغانستان من أيام اجلهاد املبارك ضد اإلحتاد
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٦٤ 

  

   :٦٨ الشيخ البطل جراح عبد الكرمي قداح حفظه اهللا -٢٥

، البطل اجلهبذ ، الشيخ ادد   ، م  باإلمانرحب مرةً أخرى    : قال الشيخ جراح حفظه اهللا      
نصار  إصدار شبكة أ   –عرس ابن الطحاوي    [ أهـ   . العامل النحرير ؛ أيب حممد املقدسي     

فالشيخ جراح حفظه اهللا بني مكانة شـيخنا املقدسـي           ] ٠٠:١١:١٧دقيقة  ، ااهدين  
  :بأوصاف عظام ، خري بيان حفظه اهللا 

  .اإلمام  -١

 .الشيخ  -٢

 .ادد  -٣

 .البطل  -٤

 .اجلهبذ  -٥

 .العامل  -٦

 .النحرير  -٧

  !فكيف ا جمتمعة ؟، ويكفي وصف واحد منها 

  :٦٩فك اهللا أسره " ملغريب أبو أسامة ا " حسن بن شعيب اخلطابالشيخ  -٢٦

                                                
ا القاصي   صاحب املواقف العظيمة اليت يشهد،يف األردن الصادقني  ن الدعاة مجراح القداحأبو عامر الشيخ   68

  ) .مسعر احلرب(  واليت يتميز ا الرجال عن الذكور، والداين له 
له صـوالت   ،  سجن عدة مرات    ، الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم        ،  أحد مشايخ املغرب الصادعني باحلق        69

يف السجن عن ظهـر     الشيخ  أغلبها كتبها   ، له من الكتابات الكثري     ،  السجن وخارجه    وجوالت مع املرجئة داخل   
 كشف الزور والبهتان عما     – املنحة يف بدعية السبحة      –تذكري الكرام حبكم اإلضراب عن الطعام       : منها  و.. غيب  
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٦٥ 

  

فهي ، يف احلقيقة يصعب علي أن أمجع أقوال الشيخ حسن يف شيخنا املقدسي حفظه اهللا               
وال يكاد خيلو درس له أو كتاب من نقلٍ عن          ، كثرية على لسان الشيخ أيب أسامة وقلمه        

  !شيخنا املقدسي 

،  الشعييب   ء ؛ العقال  املعاصرينإىل العلماء   : .. قال الشيخ أبو أسامة املغريب فك اهللا أسره         
  االبـتالء سـنة ماضـية       ش [أهـ  . وغريهم من العلماء    ، أيب قتادة    ،  املقدسي شيخنا

٠١:٢٤:٠٤[    

اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفـك أسـر دعاتنـا             : - فك اهللا أسره     –وكان من دعائه    
اللهم فرج  ، مي  اللهم أحفظهم حبفظك يا كر    ، اللهم أحفظهم حبفظك يا كرمي      ، وعلمائنا  

ومجيـع العلمـاء    ، وفرج عن الشيخ عمر عبد الرمحن        ، عن الشيخ أيب عاصم املقدسي    
   ]٥٩:٢٢  االبتالء سنة ماضية ش[أهـ .. والدعاة يا مسيع يا جميب 

عبـد   " – "  فرحان بن مشهور الرويلي    "عبد اهللا الرشيد    العامل  الشيخ   -٢٧
   :٧٠ فك اهللا أسره" العزيز بن رشيد العرتي 

وهلذا السبب جتد أنَّ اادلني عن الطواغيـت        : ال الشيخ عبد اهللا الرشيد فك اهللا أسره         ق
ليس هلم كالم علمي مفصل يف التحذير من الغلو يف التكفري، لعلمهم ـشاشة أصـوهلم             
وتناقض قواعدهم يف أبواب التكفري، وال جتد من كتب يف الرد على من يغلو يف الـتكفري               

لوضوح مذهبه وصحة أصوله وقواعده يف      مد املقدسي فك اهللا أسره،      أحسن من أيب حم   
                                                                                                                                       

وله عدد من املنظومـات  .. وغريها .  اخللوة الشرعية – فصل يف قيام احلجة وفهم احلجة    –نشر عن مسمى اإلميان     
 .نسأل اهللا أن يثبته على احلق ويعجل بفكاك أسره ، وال يزال الشيخ خلف القضبان .. العلمية 

ذو تأصيل وتفصيل وباع يف     ، وأحد أعضاء اهليئة الشرعية لتنظيم القاعدة البارزين        ،  أحد مشايخ جزيرة العرب       70
: وأهم كتبه ورسائله القيمـة      .. واالجتهادات السديدة   ، فيدة  فهو صاحب الرسائل امل   ، البحوث والردود العلمية    

 –وقفات مع تراجعات الفهد واخلضري واخلالـدي  ،  هشيم التراجعات   –انتقاض االعتراض على تفجريات الرياض      
قولـه   جزء من تفسري – اخلروج على احلاكم   – اخلوارج واحلكم بغري ما أنزل اهللا        –أيها ااهدون املنية وال الدنية      

نسأل اهللا أن يثبتـه  ، وال يزال الشيخ يف سجون آل سعود .. وغريها ،  فقه اجلهاد –) فقاتلوا أئمة الكفر  : ( تعاىل  
 .على احلق ويعجل بفكاك أسره 
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 فيما حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي     أبواب التكفري واإلميان، ولصدعه باحلق دون مداهنة      
   ]٣٨مسائل يف االعتقاد ص [  أهـ .على اهللا أحدا

رمحه اهللا وتقبله يف    " معجب الدوسري   " الشيخ صاحل بن سعد احلسن       -٢٨
  :  ٧١ء الشهدا

 آل سعود يف ميـزان أهـل   – الثقاتشهادة " يف كتابه  - رمحه اهللا   –الشيخ صاحل   قال  
من جيدد لألمـة     فإن من رمحة اهللا تعاىل لنا ولطفه بنا أن أقام يف هذا الزمان                : "–السنة  

، وها أنذا أدلـك     أمر دينها، من الشهود الثقات الذين بينوا حكم اهللا يف هؤالء الطغاة           
 يف حكام بالد احلـرمني      علماء أهل السنة واجلماعة    النجاة فأمجع لك ما بينه       على سبيل 

 ٢ص  [ أهـ   . من آل سلول الذين هم آخر عروش الردة انكشافاً، وأسوأها أثراً ونتيجة           
الشيخ " وهم على الترتيب كما ذكرهم يف كتابه        ، مث ذكر شهادة الثقات يف آل سعود        ] 

الشيخ أبـو قتـادة     "  مث   ١٨ص "  أبو حممد املقدسي   الشيخ "  مث ٣ص" أسامة بن الدن    
فهؤالء هم الذين قـال      .. ٣٣ص" الشيخ أبو بصري الطرطوسي     "  مث   ٢١ص" الفلسطيين  

  أهـ " . من جيدد لألمة أمر دينها، من الشهود الثقات: " عنهم الشيخ صاحل 

   :٧٢ الشيخ أبو حفص سفيان اجلزائري حفظه اهللا -٢٩

فضيلة الشيخ أبو حممد املقدسي حفظـه اهللا        : ري حفظه اهللا    قال الشيخ أبو حفص اجلزائ    
الرجال الّّذين عرفناهم من خالل كتاباته ، و الّيت نعرف ظروف كتابتها،  تعاىل واحد من

                                                
ذيب الكواشف اجلليـة يف  " وهو صاحب كتاب ، أحد املشايخ ااهدين الذين قضوا حنبهم يف جزيرة العرب          71

 .رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء " .. ية كفر الدولة السعود
فسجن عدة مرات وأُبعد عن     ، أُبتلي كثرياً   ..  الشيخ أبو حفص اجلزائري صاحب اهلمة العالية يف إحقاق احلق             72

لـه مـن    .. ال يضر السحاب نبح الكالب      : ولكن كما قيل    ، وافترى عليه املرجئة افتراءات عديدة      ، مدينته قهراً   
 ما ينبغـي أن     – السلفية منهج فهم وأخالق      –آفة الكرب   : فمن مصنفاته اليت طافت اآلفاق      ، بري  املصنفات سفر ك  

 هـؤالء هـم الـروافض       – وقفة مع حديث إذا تبايعتم بالعينة        – وقفة مع سورة البينة      –يعلم عن العراق اجلريح     
 فقه العمليات االستشهادية   –يف   منهج السلف يف طلب العلم الشر      – حلوم العلماء الربانيني مسمومة      –فاحذروهم  

 نريـد أن    – رسالة القراءة يف الصالة      – أصناف العلماء وأوصافهم     – شرح كتاب اإلميان من صحيح البخاري        –
 .حفظه اهللا وثبته على احلق ، وغريها مما كتبت يداه ... يسكت الذي ال يعرف 
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 حنـسبه و  أنه واحد من أهل العلم العاملني، و واحد من الصادعني باحلق فكتبه تشهد
  ] أنظر امللحق –اتقوا اهللا يف الشيخ [  أهـ  .أسأل اهللا لنا و له الثبات اهللا حسيبه ،

  : ٧٣  حفظه اهللالشيخ حسني بن حممود -٣٠

تذكري األنام مبا قيل يف احلرب الصليبية على " قال الشيخ حسني بن حممود يف مقدمة مقال        
فهذه مجلة كلمات متناثرة أنقلها للمسلمني يف مشارق األرض ومغارـا ،              " : اإلسالم

 يف زمـن    لعلمائنا العاملني  أعدها الئحة الشرف      ...ه العلماء أفواكلمات خرجت من    
مث  ] ٢٨٠جمموع مقاالت حسني بن حممـود ص        [ أهـ   .. كثر فيه املثبطني واملنهزمني   

علماء " إىل  " علماء لبنان   " إىل  " علماء السودان   " راح يعدد العلماء يف كل البلدان فمن        
 إىل أن قـال   " علماء أفغانستان   " إىل  " لماء املغرب   ع" إىل  " علماء األزهر   " إىل  " اليمن  

حفظـه  املقدسي أهـ فذكر قول شيخنا    " . الشيخ أبو حممد املقدسي    : " الشيخ حسني 
جممـوع مقـاالت     [  .يف سياق استشهاده بكالم العلماء الربانيني      ، واستشهد به  ، اهللا

 حفظهم اللهم ورمحهم    انتهى كالمهم :  يف خامتة املقال   وقال ] ٢٨٩حسني بن حممود ص   
هذه هي حقيقة هـذه احلـرب      : فيا أخ اإلسالم  .. وأثام على ما بينوا لألمة خري املثوبة        

ورثـة   ، نقلته لك من      علماء األمة الصليبية على اإلسالم ، وهذا هو حكمها املنقول عن          
   ]٢٩١جمموع مقاالت حسني بن حممود ص[ . لتكون على بينة من أمركنبيك

فلقد دار نقاش   " : حكم العلماء يف مساندة النصارى ضد العراق        " ة مقال   وقال يف مقدم  
             بأن من  : بيين وبني أحدهم عن حكم مساندة النصارى يف ضرب العراق ، فكان أن قلت

يساند األمريكان يف حرم ضد العراق فهو كافر مرتد عن دين اهللا ، وسـردت بعـض                 
: مة ، وفوجئت ذا الشخص وهو يعلـن األدلة من كالم فالن وفالن من علماء سلف األ   

بأن الوقت قد تغري ، والفتاوى تتغري بتغري الزمان ، فتلك الفتاوى ال تصلح لزماننا هـذا ،      
  !!!ويف ظروفنا هذه 

 البعيد كل البعد عـن      االعتقادورداً على كالم أخينا هذا ، وعلى كل من يعتقد مثل هذا             
 ، حتدثوا   لعلماء أجالء يف وقتنا احلاضر     الكلمات   الواقعية واملوضوعية العلمية ، أنقل هذه     

                                                
 . أحد الكتاب املشهورين على الشبكة العنكبوتية  73
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 [ .فيه عن حكم مساندة الكفار يف اإلضرار ببالد اإلسالم أو باملسلمني يف حرب أو غريه              
مث أخذ يعدد أقوال العلماء املعاصرين إىل أن         ] ٣٨٣جمموع مقاالت حسني بن حممود ص     

جممـوع مقـاالت    [ أهـ  " . ..  وقال الشيخ أبو حممد املقدسي ، حفظه اهللا       : " قال  
هذا هو حكمها املنقول عـن      : " إىل أن قال يف خامتة املقال        ] ٣٨٦حسني بن حممود ص   

ـ  " .  لتكون على بينة من أمرك     ورثة نبيك  ، نقلته لك من      علماء األمة  جممـوع  [ أهـ
   ]٣٨٧مقاالت حسني بن حممود ص

 أن –التوحيد واجلهـاد    كغريه ممن يكتب يف مسائل       –فال يغفل الشيخ حسني بن حممود       
 العلماء العاملني " ينقل أقوال شيخنا املقدسي حفظه اهللا يف أثناء نقله عن من وصفهم بـ              

   " .ورثة النيب األمني صلى اهللا عليه وسلم" و " 

  :وأخرى  -٣١

فالذي تقدم إليك يبني أن السبحة بدعة ما أنزل اهللا ا من            : قال الشيخ أبو أسامة املغريب      
 ببديعتها جمموعة من أهل العلم كاحلافظ بن حجر يف الفـتح والنـووي يف        وقال. سلطان

 وابن حزم وابن قدامة وابن القيم ومالك الـشافعي          مام الصنعاين شرح صحيح مسلم واإل   
وامحد ورواية عن أيب حنيفة وابن عباس وابن مسعود كما يف احلديث املتقدم ورواية عـن    

 من كتاب السنة يف كتاب السنة يف معرض     ٢ربى م شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوي الك      
والـشيخ  . ومن املعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رمحـه اهللا         . رده على أهل التصوف   

وشـيخنا  . والشيخ أبو الفضل بن مسعود احلدوشي       والشيخ أبو عاصم املقدسي   . سلمان
احملنة يف  . [ كثريوشيخنا أبو يوسف حفظه اهللا وغريهم       . أبو معاذ حممد بن حممد السحايب     

   ]١١بدعية السبحة ص 

كعادته يف حماولـة جتـرمي      )السعودي(استمات النظام   : (74وقال الدكتور حممد املسعري     
هاجسه الدائم جلنة الدفاع وناطقها الرمسي الدكتور حممد املسعري، وكذلك الشيخ ااهد  

 التعـذيب الـشديد     وبالرغم من . واملفكر اإلسالمي أيب حممد املقدسي    أسامة بن الدن،    
                                                

  . م ١٩٩٦مايو ٠١هـ ، ١٤١٦ ذي احلجة ١٣األربعاء )٩٧(ة الدفاع عن احلقوق الشرعية العدد نشرة جلن 74
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للمتهمني وممارسة شىت أنواع اإلكراه معهم، وكذلك بالرغم من محالت النظام اإلعالمية            
. الضخمة فإنه مل يستطع أن يزيد على اعتراف املتهمني بأم قرأوا هلؤالء وتأثروا بفكرهم             

يني ما بال هؤالء مل يتأثروا بكتب وأشرطة فقهاء آل سعود وغريهم من اجلام            : فيا للعجب 
اليت يوزعها النظام جماناً يف الداخل واخلارج مبئات األلوف من النسخ؟ أمل يدرك النظـام               
بعد أنه أفلس فكرياً ومل يعد له قول سديد أو رأي رشيد حيترمه الناس؟ أم أـا حماولـة                   
لترويع الناس ومنعهم من اإلطالع على اجلديد من الفكر اإلسالمي املؤصـل واملـدعوم              

عية حىت يبقى الناس يف ظلمات التخلف الفكري اخلادم لطغيان آل سعود على   باألدلة الشر 
  ).الشيوخ أخبص: (طريقة

 يف الدين   ويعترب املقدسي إماماً  :  - الشيخ الزرقاوي     صهر –وقال أبو قدامة صاحل اهلامي      
أننا ال نعيب علـى    :  وقلت له عندما كان يف سجن قفقفا         فهو قد قام بقول احلق وتبناه     

 ونـسأل اهللا أن يعينـه       ن به قوة وأراد أن يعيد سرية ابن تيمية وامحد بن حنبل           من كا 
فرسـان  [ أهــ    . ويعجل فرجه هو وإخوته املساجني يف شىت احناء بالد أمتا اإلسالمية          

  76  ]٢١٣ ص٧٥  اجلزء األول–الفريضة الغائبة 

                                                
وتارةً يكذب ! فتارةً يتجاهل فضائل شيخنا املقدسي       ، وخلبطفإن صاحبه قد ختبط فيه      ،  ال ننصح ذا الكتاب       75

: السؤال الرابع   ) : س  (  املقدسي حفظه اهللا     وقد سئل شيخنا العالمة    !!! وتارةً يثين عليه ثناًء عابراً    ! عليه ويفتري   
 فأجاب  مصعب الزرقاوي ؟أيباهلامي زوج أخت  ما رأي الشيخ يف كتاب فرسان الفريضة الغائبة أليب قدامة صاحل

الكذب  فلم يؤملين ما افتراه علي ونعتين فيه منخبصوص كتاب أيب قدامة : أما السؤال الرابع ) : ج ( حفظه اهللا 
يراجعين يف شيء مما نقله عـن   املنقول عن بعض اجلهال من السماعني لطائفة الغالة املذكورة إذ هو ملوالبهتان 

لألمور، فهو يتكلم فيما ال يعلم وينقل عـن جمروحـي    هؤالء وال كان معنا يف السجن حىت يكون نقله مباشرا
هللا جتتمع اخلصوم، وإمنا ساءين وبشدة ألنه ليس أول وال آخر مفتر علي وعند ا العدالة، أقول هذا كله مل يسؤين

أختنـا الكرميـة    بسببه على بعض املتديات اليت نشرت له كتابه كالمه السخيف وافتراءاته الفجة على وعتبت
عليه بعض إخواننا ما كتبه عنـها زاد   ، وكلما أنكرالفاضلة زوجة أيب مصعب الزرقاوي حفظها اهللا من كل سوء

جديدة، وال يستحيي من أن يدعي أن ذلك خالف متعلق باجلهاد   وزاد عليه بتهم هلاإصرارا وإحلاحا ومتسكا بذلك
يسجل، ومل أحب تكرار سخافاته واالستشهاد ا هنا حرصا على عدم ترديد إسـاءاته   واملنهج وأنه تاريخ جيب أن

 . الفاضلة املربأة إلختنا
الناس على الزرقاوي، ولو كان خملـصا يف   أعزوالعجب كل العجب منه يدعي الدفاع عن الزرقاوي مث يسيء إىل 

حرمة من يدافع عنه ولراعى غريته، فواهللا إين ألعلم مـن معـرفيت    دفاعه ما نشر هذه اإلساءات وأصر عليها ولرعى



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٧٠ 

ضحوا ألمتنـا  ويف عصرنا هذا، هناك من الرجال العدول الذين  : وقال أبو قدامة أيضاً     
وأعادوا سرية ومواقف اإلمام أمحد بن حنبل وابن تيمية وحممد بن اسلم وأبـو محـزة                

هناك أهل علم وعلماء كثر يف زماننا       ..السكري وغريهم من أئمة أمتنا العظام السابقني      
الشيخ العالمة محود    ، ولكن أقول منهم على سبيل املثال ال احلصر        ال نستطيع أحصاءهم  

  والشيخ أيب قتادة وغريهم كثري     والشيخ أيب حممد املقدسي     ..عييب رمحه اهللا  بن عقالء الش  
   ]٢٢١عشاق احلور إىل بالد األفراح ص[ أهـ .. 

  .. والـشيخ اخلـضري  األئمة الكبار أمثال الشيخ املقدسيهؤالء : وقال أبو قدامة أيضاً   
عشاق احلـور إىل     [أهـ .  الذين ال نذكرهم لكن اهللا يعلمهم      األئمة العظام وغريهم من   

  ]٧٨٩بالد األفراح ص

 وهو متوجـه إىل  – ٧٧قال أحد جنود دولة العراق اإلسالمية أبو أنس الشامي رمحه اهللا            و
 وأمـراء ااهـدين     ..وسالمي للشيخ أسـامة بـن الدن         : -تنفيذ عملية استشهادية    

ـ . وكل من له يد باجلهـاد        ، بالذات الشيخ أبو حممد املقدسي      ؛وعلمائهم ش [ ـ  أه
فما أصدقها من كلمـات       ]٣٦:٣٢دقيقة  ،  لدولة العراق اإلسالمية     ٣فرسان الشهادة   

                                                                                                                                       
انربى هذا  الشديدة على أهله لو أن أبا مصعب قرأ إساءات هذا الرجل ألهله ألنساه ذلك كل إساءة بغرية الزرقاوي

وعلـى كـل   .. عرض الزرقاوي  عها فيما زعم ليمتطي صهوة الشهرة والترويج لكتابه ولو على حسابالرجل لدف
مصعب عنه حني كنا يف السجن فـأخربين بأنـه    حال فالرجل مل يكن يوما من األيام على منهجنا بل سألت أبا

 وليس أقل من أن حيذفوا مـا  كتبه أن يتق اهللا وال يعينه على باطله فنصيحيت ملن ساهم يف نشر..إخواين املنهج 
منـرب  [ أهــ  .. إساءات إىل زوجة الزرقاوي إن أصروا على إبقاء كتبه منشورة يف مواقعهم حوته كتاباته من
  ]حممد املقدسي أسئلة حول فريات منسوبة للشيخ أيب -التوحيد واجلهاد 

مـسائل التوحيـد    مييزه متكنـه يف      ، وكان ما  كان أكثرهم علماً  :  وقال أبو قدامة أيضاً عن شيخنا املقدسي          76
: وقال عنه أيضاً     ] ٢٠٦ص اجلزء األول    –فرسان الفريضة الغائبة    [ أهـ  ..خاصة، إضافة إىل فهمه  لإلسالم عامة      

ويهتمـون بـه حيـث       .. رافدا من روافدهم     ويعتربوه،  خوته ويسندوا به ظهورهم   إكان علمه وهالته يعتز ا      
 بتوفري األجواء املناسبة له بـل خدمتـه يف كـثري مـن              ن ويقومو ،وحياضرجعلوه يتكلم بامسهم وخيطب فيهم      

 ] ٢٠٩صاملصدر السابق [ أهـ ..كان املقدسي فقيها : وقال عنه أيضاً     ] ٢٠٨صاملصدر السابق   [ أهـ  .األحيان
   ]٢١٠صاملصدر السابق [ أهـ .. طبيعة املقدسي متيل إىل لني أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه: وقال عنه أيضاً 

  . ليس هو الشيخ أبو أنس الشامي عمر يوسف مجعة صاحل رمحه اهللا  77
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فللـه  ، اء ربه بدقائق معدودة     خرجت من هذا الفارس قبل انتقاله من احلياة الدنيا إىل لق          
 .دره

وكان من الشخصيات اليت     : ١٢ص" دروس وعرب من حياة الزرقاوي      " جاء يف كتاب    و
لشيخ العالمة أبو حممد املقدسي  حفظه اهللا الذي وصفه من جالـسه             اأثرت فيه فكريا    

العلـوم    فرسخت باع الزرقاوي يف       بأنه موسوعة شاملة  ودمث اخللق  رحب الصدر        
ل من  و.  الذي يعترب أبو حممد املقدسي أحد أركانه      سيما الفكر اجلهادي    اإلسالمية وال 

ن تيمية رمحه اهللا  والشهيد سـيد قطـب     سيما شيخ اإلسالم اب   معني العلماء السابقني وال   
  أهـ . رمحه اهللا

وكان مما استفاده من     : ١٤صأيضاً  " دروس وعرب من حياة الزرقاوي      " جاء يف كتاب    و
 وكذلك حفظ كتاب سيما من شيخه املقدسي وال التضلع من العلوم الشرعية      -١:السجن

  ـأه . اهللا تعاىل  الذي هو أساس سعادة هذه األمة يف الدارين
الشيخ أبو حممد املقدسـي عـامل       : حفظه اهللا   " إهداء الديباجة   " وقال صاحب كتاب    

  أهـ.عامل
ولقد بلغين عن الشيخ الدكتور أيب النور املقدسي حفظه اهللا أنه يثين على شيخنا املقدسي               

ممـن ال يتـسع املقـام     ..وكذلك بلغين عن غريه من املشايخ الشيء الكثري         ، ثناًء عطراً   
  .تعدادهم لذكرهم و
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   :مصنفات ومؤلفات شيخنا املقدسي حفظه اهللا

قد  " منرب التوحيد واجلهاد  " إن موقع شيخنا املقدسي حفظه اهللا على الشبكة العنكبوتية          
قال الدكتور أمين الظواهري حفظـه  فلقد ، نال حظوة عظيمة لدى العلماء وطالب العلم     

أنصح ) ج  ( ب اليت تنصح ا أنصار اجلهاد ؟        ما الكت ) س  ( : فرسان الفجر يسأل    : اهللا  
 –اللقاء املفتـوح    : ش  [ أهـ   . بالقراءة من الكتب املوجودة يف منرب التوحيد واجلهاد       

وسـلوى  ،  مترته الباحثني    - حفظه اهللا    – فموقعه    ]٠١:٢٥:٠٠ ةالدقيق/ اجلزء الثاين   
 عثرت علـى بعـض       :ره فك اهللا أس   قال الشيخ أبو مصعب السوري    ، العلماء الربانيني   

منشورة على موقع الـشيخ أيب حممـد         ) ٩٨ -١بني منهجني   ( األعداد من مقاالت    
خمتصر شهاديت على اجلهاد يف      . [ املقدسي حفظه اهللا وفك أسره وفرج كرباته ونفع به        

املقدسي  : - مدير مكتب اجلزيرة يف عمان   – ولقد قال ياسر أبو هاللة        ]٣٧اجلزائر ص   
وهو كما نعلم أحد أبرز منظري التيـار        ،  رفض أن يتراجع عن تنظرياته       خالل العامني 

له موقع مهـم علـى شـبكة        ، يعترب شيخ أيب مصعب الزرقاوي      ، السلفي اجلهادي   
تعترب كتبه وفتاواه مرجعاً مهماً للجماعات اجلهادية يف العـامل اإلسـالمي             ، االنترنيت

ر يف قناة اجلزيرة بعيد فكاك أسر الـشيخ         نشرة األخبا [ أهـ   ... وليس فقط يف األردن   
  ]م ١٢/٣/٢٠٠٨ -هـ ٤/٣/١٤٢٩يوم األربعاء ، املقدسي 

وهلا الصدارة يف غري    وإن كتب شيخنا املقدسي حفظه اهللا هلا الصدارة يف موقعه املبارك ؛             
كما يهاا  ، يعرفها طالب العلم والعلماء     ، فائقة رائقة   ، فهي كتب نافعة ماتعة     ، موقعه  

ملة " قال شيخنا أبو حممد املقدسي حفظه اهللا يف مقدمة كتابه     ، نود الطواغيت والعمالء    ج
فقد عاينت طوال مدة اعتقايل وسجين مدى غيظ أعداء اهللا من هذا الكتاب،             " : إبراهيم  

كانوا كلما اعتقلوا أخاً يسألونه أول ما يسألونه عن هذا الكتاب، هل قـرأه؟ وهـل                
  يعرف مؤلفه؟

يكفي هذا ليكون فكرك جهاديـاً      : " هم يقول ملن جييب على ذلك باإلجياب      وكان بعض 
ملـة  [  أهــ    ".وتقتين سالحاً، ما اعتقلنا تنظيماً مسلحاً إال ووجدنا عنده هذا الكتاب          

   ]٣إبراهيم ص
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لقد سئل العبد الفقري من قبل جنود الطواغيت       فوصدق ؛    – حفظه اهللا    –كما قال شيخنا    
  !وعن كتبه  عن املقدسي حفظه اهللا

من أغرب ما وقفت عليه من إغاظة كتب شيخنا للطواغيت وأذنام قول الشيخ العالمة              و
 الكواشف اجلليـة يف كفـر الدولـة       (.. : حني قال   ،  قتادة الفلسطيين حفظه اهللا      أيب

وجبهود بعض الشباب ااهد دخل هذا الكتاب أرض اجلزيرة، وتداوله الناس،            )السعودية
 ـ شيخ علم ال شيخ عـشرية   ـعض األذكياء أن يقدمه هدية لبعض الشيوخ  وحاول ب

ليطّلع عليه، ويفيد منه، وإذا كان له بعض املالحظات لينتفع كاتبه ا فليـذكرها، قـال              
، )عنوانـه (دخلت على الشيخ يف جملسه، وناولته الكتاب، نظر الشيخ إىل طرته            : الراوي

م وقذف، غضب غضبة مل تعهد منـه، مثّ ركـض إىل            انتفض الشيخ، أرغى وأزبد، شت    
خرب الوزير ذا الكتاب ليقضي عليه، قام       اآلن سأتصل بوزارة الداخلية، وأُ    : التلفون قائالً 

احلضور وهدؤوا الشيخ، وخفّفوا من غضبه، ومارسوا كلّ أصناف املهدئات حتى سـكن      
من كان منكم   : وجه إىل احلضور قائالً   غضب الشيخ، جلس الشيخ على املقعد الوثري مثَّ ت        

إنـك  : يعرف مؤلِّف الكتاب فليخربه أني أحكم عليه أنه كافر باهللا العظيم، قولوا لـه  
وجِم احلضور هلول املفاجـأة،  : ، قال الراوي ٧٨ بتأليف هذا الكتاب كفرت باهللا العظيم    

لشاب توجه لشيخ العلم،    ودارت م رؤوسهم، لكن ردهم لرشدهم شاب جريء، هذا ا         
ال، مل أقرأه، وال    : شيخنا هل قرأت الكتاب من قبل؟ رد الشيخ قائالً        : وعلَم الدنيا سائالً  

قـال   ] ٩مقال رقـم    ، مقاالت بني منهجني     [ .وانتهت احلكاية املرسلة  !!! أريد قراءته 
قصة اليت تبني مـدى  هذه ال: الشيخ فارس الزهراين فك اهللا أسره تعليقاً على هذه القصة   
الباحث عن حكم قتـل      .. [ العقلية اليت يتعامل ا هؤالء الشيوخ العجز مع خمالفيهم        

هو أعظم هيبة   ، فكل كتاب عليه توقيع شيخنا املقدسي         ]١٠أفراد وضباط املباحث ص     
  :الذي قال فيه عنترة ، رمحِ عنترة العبسي من 

ولو أرلْسترحمي مع  لكانَ***  جبان ْلقَىـيبيت يالس اعاب  

   ]٩٠شرح ديوان عنترة للخطيب التربيزي ص[ 

                                                
 !!!! اهللا إىل هذا الناقض العجيب الغريب الذي أرتكبه فضيلتكم ممسع يا شيخي املقدسي حفظك ا 78
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  : حفظه اهللا بشكل عام شيخنا املقدسيكتب أقوال العلماء والدعاة عن : أوالً 

أمـا  : ن سأله عن احلاكمية والكتب املصنفة فيها إجابة ملقال الشيخ أبو بصري الطرطوسي    
أمههـا  فهي كثرية جداً،    .. انب من التوحيد    عن سؤالك عن الكتب اليت تناولت هذا اجل       

 القرآن الكرمي، مث كتب السنة النبوية، مث كتب العقائد ككتب ابن تيمية،           وأعالها وأجلها 
وابن القيم، وابن عبد الوهاب وأحفاده، ومن املعاصرين كتب سيد قطب رمحه اهللا تعاىل              

ـ         صور، ومقومـات التـصور     وخباصة منها كتابه العظيم الظالل، واملعامل، وخصائص الت
وكذلك كتب أخيه حممد قطب، ومن الكتب املتخصصة يف هذا اجلانـب            .. اإلسالمي  

وكذلك كتب ورسـائل أخينـا      كذلك كتاب توحيد احلاكمية ألخينا الشيخ أيب إيثار،         
ولو اطلعتم كذلك على كتبنا وأحباثنا فلن تعدموا مزيد فائدة           .. الشيخ أيب حممد املقدسي   

مـسائل  ! [ الكتب كثرية ولكن أين القراء والعـاملون ؟؟       .. نب إن شاء اهللا     يف هذا اجلا  
   ]١١ اجلواب على سؤال ٨ص " الصفحة األوىل " متفرقة وردود سريعة 

ممن تنصحنا .. هالَّ ذكرت لنا أمساء بعض العلماء   : فإن قيل :  - حفظه اهللا    –وقال أيضاً   
  ؟ ..بالقراءة هلم 

.. والذي على أساسه تأخذ وترد      .. ن الذي توزن به األشياء      قد تعرفت على امليزا   : أقول
كما هو وارد يف .. والعامل ممن سواه .. واملصلح من املفسد    .. وبه تعرف احلق من الباطل      
  . النقطة الثالثة من هذا البحث

ومـع  .. فلو أعملت هذا امليزان بصورة جيدة لسهل عليك معرفة ملن تقرأ من أهل العلم               
  . ك بعضاً من أهل العلم والفضل ممن يستحسن القراءة هلمذلك أذكر ل

: ولكن أخص منهم بالذكر.. هم أكثر من أن يحصروا يف هذا البحث وهللا احلمد          : فأقول
وتلميذيه النجيبني ابن القيم وابن كثري      .. جبل العلم األشم شيخنا شيخ اإلسالم ابن تيمية         

والشيخ حممد بـن    .. وابن رجب احلنبلي    ..   والشوكاين.. وابن عبد الرب    .. والنووي  .. 
الـشيخ  .. أمحد شـاكر  .. الشنقيطي صاحب األضواء .. عبد الوهاب وأحفاده األولني    
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الشيخ محود بن   .. حممد قطب   .. سيد قطب   .. ابن العثيمني   .. حممد ناصر الدين األلباين     
كثري من أهـل العلـم      وغريهم ال .. سفر احلوايل    .. أبو حممد املقدسي  .. عقالء الشعييب   

مـذكرة يف   .  [ رحم اهللا األموات منهم، وحفظ األحياء منهم من كل سوء         .. والفضل  
   ]١٨-١٧طلب العلم ص 

ـ جمموعـات ننـصح      :   لطالب العلم   أيضاً بعد أن ذكر كتب يف أصناف العلوم        وقال
  : باقتنائها ألمهيتها

  .  جمموع مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية-١

  . لفات ابن قيم اجلوزية جمموع مؤ-٢

  .  جمموع مؤلفات حممد بن عبد الوهاب-٣

  .  جمموع مؤلفات حممد قطب-٤

  .  جمموع مؤلفات ابن العثيمني-٥

  .      جمموع مؤلفات أيب حممد املقدسي-٦

ونرى له  .. وبعد، هذه هي املكتبة النموذجية املصغرة اليت ننصح ا طالب العلم              
رجاء .. وما أكثرها   .. واإلضافة عليها من الكتب النافعة      .. نائها  أن يعمل ابتداًء على اقت    

   ]٢٥مذكرة يف طلب العلم ص .  [ أن ينتفع وينفع ا، إن شاء اهللا

وأنصح عموماً لترسيخ العقيدة    : أبو مصعب السوري فك اهللا أسره       املؤرخ  قال الشيخ   و
الشيخ عبد القادر بن عبـد      ومؤلفات  ، .مبؤلفات الشهيد سيد قطب رمحه اهللا      ، اجلهادية
 وهو مدرسة كاملـة يف الفكـر        مبؤلفات الشيخ عبد اهللا عزام      جدا  كما أنصح   ، العزيز  

ومن ذلك مؤلفات الـشيخ  ، كما أنصح مبكتبة اجلماعات والتنظيمات اجلهادية . والتربية  
، يب  ومؤلفات الشيخ أبو املنذر الساعدي اللي     . والشيخ أمين الظواهري    . عمر عبد الرمحن    

 مؤلفات  ومن املكتبات الفكرية اجلهادية النافعة    .وإنتاج مجاعام اجلهادية يف مصر وليبيا       
األستاذ حممد قطب    مكتبة   و. والشيخ حممد الفزازي املغريب     .  ،الشيخ أبو حممد املقدسي   
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ومؤلفات األستاذ أبو األعلى املودودي رمحه اهللا وبعـض املختـارات مـن             . حفظه اهللا   
   ]١١٢٩دعوة املقاومة ص[أهـ .. .له شيخ سعيد حوى رمحه اهللا وغفرمؤلفات ال

يف أثناء كالمه عن قيـام       ٧٩رمحه اهللا    الرشود    بن حممد  عبد اهللا الشيخ العامل العامل    وقال  
األسـري   كما أنَّ من أعظم من أقام احلجة من املعاصرين الشيخ: احلجة على الطواغيت  

                                                
شـود  الشيخ الشهيد؛ عبد اهللا بن حممد بن راشد بن حممد الر          : ما يلي   " منرب التوحيد واجلهاد    "  جاء يف موقع      79

  ونـشأ يف بيـت  - كلم جنوب مدينة الرياض ٣٠٠ -هـ، يف مدينة األفالج ١٣٩٣اهللا عام  ولد رمحه.السبيعي
جيـد  "ليتخرج منـها بتقـدير    ،"اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية"مث انتقل إىل الرياض، ودرس يف جامعة .صاحل
نه ورفضه، فعني مدرساً يف املعهـد العلمـي   إال انه تورع ع رشح رمحه اهللا بعد ذلك لتويل منصب القضاء،."جداً

ذلك  وانتقل بعد.، بالقرب من الرياض"القويعية"مث انتقل بعد ذلك للتدريس يف معهد  اجلنوبية،" النماص"مبحافظة 
أوذي الشيخ يف ذات اهللا مرات، حـىت  .وااهدين إىل الرياض، حيث استقال من التدريس، ليتفرغ خلدمة اإلسالم

 هـ بسبب نشاطه الدعوي، وحماولته تنبيه بعض املـشايخ  ١٤١٧آل سعود عام  ل من قبل طواغيتتعرض لالعتقا
! محلها، كيـف؟  واقع النظام السعودي، ملدة شهرين، ولكن ذلك ما كان ليثنيه عن أداء األمانة اليت الرمسيني على

مث كثف .ت إال صالبة وثباتاً على الطريقاالبتالءا فما زادته... }لتبيننه للناس وال تكتمونه{: وهو يسمع قوله تعاىل
بعد أن استعلن طواغيـت آل  "... هبل العصر"الدعوية، عقب اهلجمات املباركة على  الشيخ رمحه اهللا من انشطته

يقول رمحه اهللا متحـدثاً  .اهللا بعداوة اإلسالم وأهله، وانضوائهم صراحة حتت راية الصليب يف حربه ضد دين سعود
 ال -بإلقاء كلمات يف بيوت اهللا عز وجل، وطبعاً ألن مجيع وسائل اإلعالم  منت اهللا علينا واكرمناا: (عن تلك الفترة

يريده اهللا جل وعـال   ألم يعلمون أن الذي نريد أن نبينه مما...  أُقفلت يف وجوههنا-زاوية أو نافذة  استثين منها
املسلمني الوالء والرباء، الذي متتلىء به آيات الكتـاب   من أصول التوحيد والكفر بالطاغوت، واإلميان باهللا، وتعليم

خاضـعاً   أردنا أن نقوله، فإم يرفضونه، وال ميكن أن يأذنوا إال ملن كان مداهناً جمامالً فهذا إذا... ونصوص السنة
 نظام هيئـة  العاملي، النظام الكفري، ملرادام وخططهم وسياستهم اإلعالمية، اليت يشترطون فيها أال ختالف النظام

خطـورة اإلميـان   ... فاردت عرب قناة بيوت اهللا واملساجد أن أبني ...األمم املتحدة، الذي هو طاغوت هذا العصر
والـسنة،   فاا كفر بني ظاهر يف الكتـاب ... وإن من آمن ا هيئة عاملية منظمة لقضايا األمة يئة األمم املتحدة،

اخلطط اليت تطبقها الدولة الـسعودية    اخلري املوحدين، أن نكشف هلم تلكفأردنا ان نكشف إلخواننا املسلمني حميب
 -" وزارة املعـارف "بــ  " رئاسة تعليم البنـات "النظام السعودي بدمج  وبعد أن صدر قرار)..على وجه اخلفاء

 كان خطوة من خطوات كثرية للنظام املرتد يف طريق إفساد نساء وبنات املسلمني، حـاول   والذي-هـ ١٤٢٣
غافالً، أو إيقاظ ضمريه وإثارة  الشيخ ومعه ثلة من الشباب الغيور االجتماع مبفيت النظام السعودي، لتنبيهه ان كان

تكلموا، ما معنا ! بسرعة: (إال ان تلك احملاولة انتهت بقول املفيت غريته إن كان عاملاً مبا حييكه النظام ضد الفضيلة،
وأجهزتـه   ومطاردة أولئك الشباب مـن قبـل مباحـث النظـام    )!... ملقد انتهى الدوا)!... (دقائق إال ثالث
! امسه بعدها وبسببها على قائمـة املطلـوبني   احلادثة اليت كانت مفترق الطرق يف حياة الشيخ، حيث وضع.األمنية

 يف تلك ٢٤هـ، حمتال امسه الرقم ١٤٢٤/ شوال  / ١٣السعودي، يف  قائمة الشرف، اليت اصدرها طواغيت النظام
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فإن يف كتبه ورسائله من العلم اجلم ، والتأصيل  آنفاً  أبو حممد املقدسي الذي أشرنا إليه       
 واهللا ويل املؤمنني نعم املوىل  مكابر أو جاهل أو عميلٌ للطواغيت      الراسخ ما ال ينكره إال    

   ]٢٢التتار وآل سعود ص  .. [ ونعم النصري

                                                                                                                                       
العرب، حيث تصدر  للشيخ رمحه اهللا اليد الطوىل يف إرساء قواعد وتأسيس الطليعة اجلهادية يف جزيرة كان.القائمة

أهدر الطواغيت دمه، واشتدت مطاردم له؛ مل تفتر  وحىت بعد أن."تنظيم قاعدة اجلهاد"قيادة اللجنة الشرعية لـ 
بل انه ليذكر ... داعياً وحمرضاً، معلماً ومذكراً... دن واملناطقورحالته بني امل مهة الشيخ ومل يوقف انشطته الدعوية

إين ألرى شخصي أقل قدراً  والذي نفسي بيده: (األيام على أا أمجل أيام حياته، فيقول رمحه اهللا واصفاً حاله تلك
واهللا إين ألزداد مبـرور  ف... يف ظل مطاردة أعداء الدين من أن يكرمين اهللا عز وجلّ ذا الواقع السعيد الذي أعيشه

 وثباتاً بفضل اهللا ورمحته، بل إن أيامي تلك، وإن هجمت علي أوائلها بشيء من التـوجس  األيام والليايل اغتباطاً
أيـام حيـايت علـى      بعد ذلـك إىل أسـعد  - وهللا احلمد واملنة -واخلوف البشري الفطري، إال إا استحالت 

أما يف باطنـها  ... أشالء ودماء، فقد لألحبة والرفاق يف ظاهرها حمن وشدائد،هكذا هي حياة ااهدين؛ ).اإلطالق
 – وبعد صراع دام مع الكفـر وأهلـه  .وعذوبة وسعادة ال يعلم قدرها إال من جرا فمنح جليلة، وعطايا ربانية،

 يـصيبون  –لدنيا بلعاعة من ا األمريكان ومعهم النظام السعودي وأنصاره من شرط وعلمانيني ومشايخ باعوا دينهم
وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا الـذين  } من العدو مرة ويصيب منهم أخرى، كما هي سنة اهللا عز وجل،

كـل  ... فيها ااهدون انتصارات باهرة، أحالت ليل الصليبني وأنصارهم اراً ، حقق}آمنوا ويتخذ منكم شهداء
حنسبهم كذلك واهللا  - طفى اهللا إىل جواره الكثري من تلك الثلة ااهدةحىت اص... قلة العدد وذات اليد ذلك رغم
هناك، قاطعـا  " تنظيم القاعدة"إىل جانب إخوانه يف  هاجر الشيخ بعد ذلك إىل بالد الرافدين، لينضم – حسيبهم

 حيث كانت. هـ١٤٢٦الطواغيت إىل مدينة القائم، يف بدايات شهر ربيع الثاين،  الفيايف والقفار، متجاوزا حدود
املرتدين، يف املعارك الـيت أطلـق    رحى احلرب دائرة بني جند اهللا ااهدين وجند الشيطان الصليبني وأنصارهم من

هناك حيث انـربى الـشيخ   .ااهدون إىل حنر الصليب وأهله الذي رده" الرمح"ذلك "... الرمح"عليها الصليبيون 
ومتكنـوا   قام به عباد الصليب على املنطقة اليت كانوا يتواجدون فيهـا، رفاقه للتصدي إلنزال  الشهيد ومعه ثلة من

إال ان عادة الـصليبني  .منهم ما قتلوا بعون اهللا من صده بنجاح، وفر الصليبيون فرار اجلرذان بعد أن قتل ااهدون
لذي قضى جل ا" وسام الشهادة"فكان ذلك، ونال شيخنا ... بالطائرات عند عجزهم عن دخول منطقة ما؛ قصفها

يف الـشهداء، وأن   فنسأل اهللا أن يتقبله.بعد حوايل الشهر والنصف من وصوله إىل بالد الرافدين حياته باحثاً عنه،
سباقاً لنصرة اجلهاد وأهله يف زمن قـل فيـه    ، كما كان}أولئك املقربون* السابقون السابقون {حيشره يف زمرة 

علي درجته يف املهديني، وأن يغفر له، ويلحقنا به على طريـق اجلهـاد   ي الناصر، واشتدت فيه غربة ااهدين، وأن
قال و أهـ."الطريق مبدلني وال ناكثني، وان جيعل من دمه نوراً، ومن شهادته علماً لسالكي هذا واإلستشهاد، غري

، الـذي قاتـل      عبد اهللا الرشود رمحه اهللا     -كما حنسبه -الشيخ الشهيد   : الشيخ الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا       
حكومة آل سعود، مث هاجر للجهاد يف العراق، حيث قتل شهيداً رمحه اهللا، وكان له عطاء متواصل يف اجلهاد بيـده      

   ]٣١التربئة ص[ أهـ .وقلمه ولسانه رمحه اهللا
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يدرسـون كتـاب    : والرمسيون يف بالد احلرمني     : الرشيد  بن ناصر   وقال الشيخ عبد اهللا     
التوحيد ، ويتحدثون عن الوالء والرباء ، ويفصلون حكم احلاكم بغري مـا أنـزل اهللا ،                 
وينقلون اإلمجاعات يف املستهزئني بالدين ، ويتلون بألسنتهِم آيات اجلهاد ، مثَّ ال جتد منهم         

هوى الطَّاغوت إالَّ ما وافق ، واحدة ا يف واقعةا شرعيا حكمنمبي من يفتح فاه.  

من أجلِ ذلك ال جتد فرقًا بني أكثرِ كتابات أيب حممد املقدسي ثبته اهللا وفك أسـره ،                  
إالَّ أنه امتاز بصدقه فيمـا  وكتابات كثريٍ منهم يف مسائل االعتقاد من حيثُ التأصيلُ ،        

          عرضون عنها ويكتموها ويونها اليت يعلمعيف مواض األحكام ها كتمـان   يقول ، وترتيل
   ]٤٤هشيم التراجعات ص [ أهـ . اليهود آيةَ الرجم

هل هناك كتـب معينـة      : " الشيخ سلطان بن جباد العتييب رمحه اهللا هذا السؤال          وسئل  
   "تنصح ا ؟

نعم كتاب ريب وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأنصح بقراءة كتب أئمـة              : " فأجاب  
ل الدرر السنية ، والرسائل واملـسائل ، وغريهـا مـن            الدعوة واقتنائها وعلى سبيل املثا    

  .مؤلفام رمحهم اهللا 
والشيخ أيب حممـد    أما من املعاصرين مؤلفات الشيخ علي اخلضري والشيخ أمحد اخلالدي           

 إال أن احلق ٨٠  والشيخ ناصر الفهد ، ولو كان بعضهم قد أظهر شيئاً من التراجع          املقدسي
ملسائل التوحيد واجلهاد ما ليس يف غريها وال مينع تراجعهم  أحق أن يتبع ففيها من التأصيل       

من االستفادة مما كتبوا وحنن حبمد اهللا نعرف الرجال باحلق وال نعرف احلق بالرجـال ،                
   ]٣١-٣٠لقاءات مع قادة اجلهاد باجلزيرة ص [ ٨١  أهـ." واهللا املستعان 

 وكان يـدارس : رمحه اهللا  أمحد الدخيل - كما حنسبه – الشهيدترمجة الشيخ وجاء يف 

 مث فتح له باب القـراءة يف املطـوالت  إخوانه العلم ، ويقرؤون يف بعض املتون العلمية 

                                                
 . إىل تراجع املشايخ الثالثة اخلضري والفهد واخلالدي فك اهللا أسرهم – رمحه اهللا – يشري  80
أن ال نعرض عن اخلري الكثري   ، نستفيد من كالمه هذا يف االستفادة من كتب املتراجعني          : الشيء يذكر    الشيء ب   81

 اليت كتبها قبـل     – فك اهللا أسره وإىل احلق ردنا ورده         –) عبد القادر بن عبد العزيز      ( املوجود يف كتب سيد إمام      
  .تراجعه 
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سيما الدرر السنية وكتـب الـشيخ أيب   ى كتب علماء الدعوة السلفية ، ال    فانكب عل 
العدد اخلامس وأنظر سـري مـن   ، جملة صوت اجلهاد  [ ...املقدسي فك اهللا أسره حممد

  ]٤١داء جزيرة العرب أليب احلسن احلضرمي ص ذهب لشه

 كان الشهيد عبداهللا الفسفوس      :- صهر الشيخ الزرقاوي     –وقال أبو قدامة صاحل اهلامي      
يطالع كثريا ويقرأ لشيخ اإلسالم ابن تيمية من فتاواه القيمة،واليت هي خالصة تراث أئمة              

كـذلك يقـرأ     وشيخا لإلسالم،  أهل اإلسالم العظام وقد كان اإلمام ابن تيمية حبق إماما         
، منذ  ذاك البطل الذي مل تلن له قناة   ، للشيخ الفاضل أيب حممد املقدسي فرج اهللا كربه       

أن صدع مبا اعتقد انه حقا، وها قد اقترب من السنة الثالثة وهو يف سجن انفـرادي                 
ك ، وبعد ذلك جزاء عدم تراجع      وقد قيل له، أن لقاءك مع اجلزيرة جزاءه ثالثة شهور         

   ]٧٨٩-٧٨٨عشاق احلور إىل بالد األفراح ص[ أهـ . عن أفكارك وكتبك

كـان  : جهاد قاسم جرادات السيالوي رمحـه اهللا     وقال أبو قدامة أيضاً عن أيب احلارث        
 للشيخ  ، ويسمع كثرياً    الشيخ أيب حممد املقدسي فرج اهللا كربه       اإلمامحيب قراءة كتب    

   ]٨٣٢ىل بالد األفراح صعشاق احلور إ[ أهـ .أيب مصعب الزرقاوي

: ٣٦ص"  وسيلة خلدمة اجلهاد واملشاركة فيه       ٣٩" وقال الشيخ حممد بن أمحد السامل يف        
ويلحق بتعلم فقه اجلهاد قراءة كل شيء يلحق بتأصيل علم           : ...  تعلم فقه اجلهاد   – ٢٩

  .اجلهاد ومنهج اجلهاد مما يكون فيه كشف اللبس وإزالة الشبه اليت على اجلهاد 
تعلم ما مضى يتم بقراءة الكتب اليت كتبها أهل العلم يف هذا اال وهي على سبيل املثال         و

  :ال احلصر 
 .اهللا عزام رمحه اهللا  كتب الشيخ عبد .١
 .كتب الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا  .٢
 .حممد املقدسي حفظه اهللا  كتب الشيخ أبو .٣
 .قتادة حفظه اهللا  كتب الشيخ أبو .٤
 ٨٢. العزيز حفظه اهللا  ر عبدالقاد كتب الشيخ عبد .٥

                                                
 .اء مرتبة  نالحظ أن الشيخ ذكر كتب األموات مث كتب األحي 82
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 :الكتب والرسائل العلمية املتعلقة باجلهاد ومنها  .٦
اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية للدكتور حممد خري         ♦

 .هيكل
أحكام ااهد بالنفس يف الفقه اإلسـالمي للـدكتور          ♦

 .مرعي املرعي
اجلهاد وجعلـه علـى     وقد رتب أحد األفاضل منهجاً تدرجيياً ملن أراد التفقه يف العقيدة و           

ذكر أغلب كتب ورسائل شيخنا املقدسي      أهـ مث   . : ..مستويات متدرجة وهي كالتايل     
  . حفظه اهللا وغريه من املشايخ والعلماء 

  

  : أقوال العلماء والدعاة عن كتب شيخنا املقدسي حفظه اهللا بشكل خاص :ثانياً 

  

يف أن  ، رسالة اجلفر   "  أو    ،الرسالة الثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري         - أ
  :"الغلو يف التكفري يودي إىل الكفر 

 

وهـذه  :  يف أثناء كالمه عن الغلو يف التكفري وأهله          الرشيدقال الشيخ عبد اهللا بن ناصر       
املقاالت إنما انتشرت وتسامع ا الناس ملا فيها من الشنعة والباطلِ ، وإالَّ فالقائلون ـا                

ولو تتبعت هؤالء القليل ومقاالم ما وجـدت        تقفِّر يعثر هلم على أثرٍ ،       قليلٌ ال يكاد امل   
من رد عليهِم وكشف شبهاتهِم إالَّ أصحاب حتقيق التوحيد ممن يوصمون بـالتكفريِ ،              
فال جتد ردا أمثلَ من رد أيب حممد املقدسي فك اهللا أسره على من غال يف الـتكفري يف                   

ـ  رسالته ا  ـ ."الثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري "لنافعة املوسومة ب هـشيم  [ أهـ
   ]٥١التراجعات ص 

وكتاب أيب حممد املقدسي موسوم بالثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري،            : وقال أيضاً   
ر ، وأكثر من نفَر من أيب حممد ونفَّر وحذَّ        ال يستغين عنه طالب العلم    وهو كتاب نفيس    
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مل يقرأ له حرفًا ومل يعلم من مقالته شيئًا، ولو أنصفوا ونظروا يف أصوله وقواعده لعلمـوا                 
ها احلق٣٨مسائل يف االعتقاد ص[ أهـ  . أن[   

وللرد على القائلني بالتكفري بالدار أنقل كالم       : قال الشيخ فارس الزهراين فك اهللا أسره        و
على هذا اخلطأ الفاحش يف معرض ذكره ألخطاء         حممد املقدسي رفع اهللا ذكره يف رده         أيب

 [ ٨٣ أهــ     .وهو ممن كانت له صوالت وجوالت مع غالة التكفري هـؤالء           التكفري
مث نقـل عـن الرسـالة     ] ٢٨ص " احللقة األوىل " سلسلة العالقات الدولية يف اإلسالم      

  .الثالثينية 

ة الثالثينية يف التحذير مـن      الرسال (القيمكتابه  يف   :  قال    عن شيخنا املقدسي   وعند نقله 
   ]٢٨ ص عن حكم قتل أفراد وضباط املباحثالباحث[ أهـ  . )الغلو يف التكفري

وما مرامنا يف هذه الرسالة  ذكـر  مـا   : وقال أبو عبد الرمحن نور الدين بريم عن الغالة         
لقد ف وال فضح ما  انطوت عليه سرائرهم من قبح املنعقد،          تلبس به القوم من فساد املعتقد     

إذ قيض  له  الشيخ  أبا حممد املقدسي  حفظـه  اهللا  تعـاىل  ورعـاه              كفانا اهللا ذلك  
 القـوم  بثالثينيته ، فلقد بسط  الكالم فيها عن شـبه وأبقاه  شوكة  يف  حلوق  عداه     

 ، جزاه اهللا  خري ما  جزى  به  عاملاً عـن                ا فشفى وكفى  وفصل وأجاد يف بيان بطال    
نصح  إخواين يف  هذا املقام بقراءة الرسالة  الثالثينية  يف  التحذير            وإنين أل هذه  األمة،    

من  الغلو يف  التكفري واحلرص على فهمها، فإن  فيها بإذن اهللا شفاٌء ملن أعيتـه شـبه          
  ]١٥فصل املقال يف هجر أهل البدع والضالل ص [ أهـ  . القوم

يقول أبو حممـد املقدسـي يف       عوداً على احلديث    : عبد الرحيم بن مراد الشافعي      وقال  
صهيل اجلياد يف شرح كتاب اجلهاد من بلوغ املرام البـن  ... [  رسالته املاتعة الثالثينية

   ]٤١حجر ص

                                                
فال تزال صوالت شيخنا املقدسي حفظه اهللا وجوالته مع غالة الـتكفري          ،  سبحان اهللا ؛ ما أشبه الليلة بالبارحة          83

 !اجلدد 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٨٢ 

سنشرع يف  إن شاء اهللا يف األيام القادمة       : وقال الشيخ أبو حذيفة احلرايب اللييب حفظه اهللا         
أبو حممـد عاصـم     " ري للشيخ   شرح الرسالة الثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكف        

. قريبـاً إن شـاء اهللا    .. حتت عنوان الدرر البهية يف شرح الرسالة الثالثينية " املقدسي  
   ]٠٩:٣٥: جلسة إفتاء دقيقة : ش [  ٨٤أهـ 

 :يف كشف شبهات مرجئة العصر ، إمتاع النظر   - ب

د ضعف روايـة    وق: قال الشيخ أبو عبد الرمحن األثري سلطان بن جباد العتييب رمحه اهللا             
إمتـاع النظـر يف     ( حممد املقدسي حفظه اهللا يف كتابه       أبو  الشيخ  كفر دون كفر أيضاً     

 ] ١٨رسـالة يف الطـاغوت ص       [ أهـ   . ٣٤ صفحة   )كشف شبهات مرجئة العصر     
 النظر يف كشف شبهات مرجئـة       إمتاع رسالته الفذه يف  : وقال عن كتاب إمتاع النظر      

  ]بق املصدر السا . [ ٤٤ـ٣٧ص العصر 

 نصيحة إخوانه   الزرقاوي اعتاد : - صهر الشيخ الزرقاوي     –صاحل اهلامي    قال أبو قدامة  و
 كـشف "  كتـاب  مع      بتوزيعه كثرياً  موقيو  ،للمقدسي " إبراهيمملة  " بقراءة كتاب   

اجلـزأ األول   -فرسان الفريضة الغائبة  [ أهـ   . كذلك للمقدسي   "شبهات مرجئة العصر  
  ]٣١ص
  

  :عوة األنبياء واملرسلني ود، ملة إبراهيم  - ت

  "ملن أهداه كتـاب   ،  حممد بن إبراهيم شقرة حفظه اهللا وثبته على احلق           قال الشيخ العامل  
مل يكتب أحد يف التوحيد بعد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ": بعدما قرأه "  ملة إبراهيم 

ي خرب ما   الشيخ املخضرم الذ  ذهبية ؛ ف   هذه شهادة    أهـ. "  مثلما كتب الشيخ املقدسي   
يشهد ذه الشهادة العظيمة ملن     ، كتبه شيوخ العصر من مرجئة وجامية ومداخلة وحنوهم         

  !تأملها جيداً 

                                                
  . نسأل اهللا أن يعجل ذا الشرح املبارك من الشيخ املبارك للرسالة املباركة  84



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٨٣ 

نـصيحة   الزرقـاوي  اعتـاد  : - الشيخ الزرقاوي    صهر –صاحل اهلامي    قال أبو قدامة  و
 " كتـاب  مـع    بتوزيعه كثرياًموقيو  ،للمقدسي " إبراهيمملة  " إخوانه بقراءة كتاب    

 اجلـزء -فرسان الفريضة الغائبة[ أهـ   . كذلك للمقدسي   " شبهات مرجئة العصر   كشف
   ]٣١األول ص

 طبع األوراق وتصوير النـشرات      نشاط أيب مصعب يصب باجتاه      : وقال أبو قدامة أيضاً     
وعلماء اجلزيرة العربية    الذي مل يعترض الشيخ ابن باز     ،    "إبراهيمملة  "  كتابوتوزيع  
فقد أصله املقدسي وفق معتقـد أهـل الـسنة           ، تابيف هذا الك   ما جاء    علىآنذاك،  

 األنبياء إبـراهيم عليـه      طريق وشريعة أيب  متبعا بذلك    ،التغيريواجلماعة ومنهجهم يف    
مث  ( باتباعـه  عليه وسـلم  اهللاحممد صلى الذي أمر اهللا سبحانه وتعاىل  رسوله  السالم  

ومن يرغب عـن ملـة      )(من املشركني   أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان          
 كـان  ،)إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني               

 التوحيـد اخلـاص     ملفهوم أهل السنة واجلماعة     معتقدوفق   العلمي واملنهجي    التأصيلهذا  
بنبـذ  ، وذلك   العملي  ىل املفهوم   إ، وانتقاله من مفهومه النظري      الواقعوالعام وإنزاله على    

الوضـعية،   التشريعية املتمثلة باألصنام البشرية والدساتري ووسائلهبإشكاله،  الشرك املعاصر 
مل   "ملة إبـراهيم  " املقدسي يف كتابه    .  والدستورية حسب تصورهم     بسلطاا التشريعية 

فكريـا  إمنا كانت كتاباته مؤصلة تأصيال علميـا و       ،  العقيدةو يأت جبديد يف جمال الفكر    
 اإلسـالم  شـيوخ  يعتربون عند أهل السنة واجلماعة  الذيناملسلمني حسب فهم أئمة    

الشيخ حممد  وابن قدامة وابن حزم و     ابن تيمية وابن كثري      اإلسالم شيخ  مثلوعلمائه،  
ـ   .وعلماء الدعوة النجدية   شاكر أمحد  والعالمة  عبد الوهاب  بن  ة املقدسـي سعة ثقاف

 خطـوط   يفوعرض تأصيالم الشرعية  العلماء هؤالءب  على كت  اإلطالع من   مكنته  
 وهدفه من ذلك ضرورة توجيه األنظار لتأصيالت شيوخ اإلسـالم يف  كتبـهم       .عامة
   ]٢٩-٢٨اجلزء األول ص-فرسان الفريضة الغائبة[ أهـ ..خاصة



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٨٤ 

وهو أول مـن قـام   :  ٨٥ رمحه اهللا عبيدة عبداهلادي دغلسوقال أبو قدامة أيضاً عن أيب   
 عشاق احلور   [أهـ  . للشيخ أيب حممد املقدسي فرج اهللا كربه       يع كتاب ملة إبراهيم   بتوز

  ]١٨٠-١٧٩صإىل بالد األفراح 
 

 :بتلبيسات أهل التجهم واإلرجاء ، تبصري العقالء  - ث

التحـذير مـن فتنـة      "  كتاب   قال الشيخ العالمة أبو قتادة الفلسطيين فك اهللا أسره عن         
م بالرد عليه أخونا أبو حممد املقدسي يف كتاب له مسـاه            وكتاب احلليب هذا قا   " : التكفري

يقول الشيخ املقدسي فك اهللا أسره يف ، )تبصري العقالء بتلبيسات أهل التجهم واإلرجاء   (
وهذه الفتوى اليت منقها املقدم هلا وأخرجها كتاباً قُرظ له بكالم علمـاء الدولـة        : مقدمته

 التكفري، وكان األوىل أنْ يعجم احلـاء لتـصري خـاء     التحذير من فتنة  : السعودية ومساها 
   ...ويهمل الذال لتصري داالً

يستحق النظّر والقراءة ملا فيه مـن     وكتاب األخ أيب حممد     : إىل أن قال الشيخ أبو قتادة       
 ، ٣-٢حول مرجئة العصر ص[ . وهو مل يطبع بعداستيفاء الرد على هذا املدلس اجلاهل    

   ]١٤-١٣وقراءات ومواجهة ص

 :يف كفر الدولة السعودية ، الكواشف اجللية   - ج

كـأخ  : قال الشيخ العامل العامل عبد اهللا بن حممد الرشود رمحه اهللا وتقبله يف الـشهداء              
جلست معه ذات مرة وتناقشت معه يف كفر طواغيت آل سعود ففوجئت أنه يتورع عن               

،  ه يف املسألة حىت يتكلم بـه تكفريهم ويتخوف من الرباءة منهم ، وحيتج بأنه ال علم عند     
هل تعرف شيئاً عن كتـب     : وأنعم به من عذر أال يتفوه اإلنسان إال مبا يعلم ، فقلت له              

                                                
 يا رب اصطفيتهم واختذم من بيننا وحرمتنا من      اباألحبفكم من   :  قال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا          85

 خوانناإفال أنسى يف هذا املقام      ،  ن كنت انسى  إ وال تفتنا بعدهم وأحلقنا م و      جرهمأللهم فال حترمنا    ، ا ذلك بذنوبنا 
احلبيب  وعلى رأسهم األخ ،ء الطريقألوارمحهم اهللا الذين كانوا معنا يف السراء والضراء وصربوا معنا على          -الشهداء

 أن   بعـد  - ما رزءت مبـصيبة    فواهللا  عبيدة عبداهلادي دغلس   أبو-حسيبهحنسبه كذلك واهللا    -الغايل الشهيد احلي    
 قدامه وصربه وحـسن خلقـه     إ لفرط شجاعته و    نفسي أمامه  استصغرالذي كنت   ،  مبثل فقد هذا األخ    -هداين اهللا 

 أهـ.  العيون فلتبكعبداهلادي  مثلفعلى..العيون  فلتبكعبداهلادي  مثلفعلى



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٨٥ 

 ، أمسع عنها ولكين ال أقرأ فيها   : الشيخ األسري أيب حممد املقدسي فك اهللا أسره ؟ فقال           
 " النفيـسة  إذاً يل إليك طلب واحد وهو أن تقرأ أحـد كتـب الـشيخ             : فقلت له   

مث نتناقش وإياك بعد ذلك يف مضمونه        ٨٦" الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية       
فما كان فيه من حقٍ يوافق الكتاب والسنة قبلناه وما كان فيه خالف ذلـك رددنـاه          
وأنكرناه وحذرنا منه ، فأخذ األخ يتململ ويتضايق ويبدي عدم استعداده لـذلك ،              

 والتضليل يف هذا الزمان     االفتراءن آثار تضليل أئمة     شعرت حينها بأن ذلك التضايق م     
 لتنفري  عن علماء امللَّة وكتبهم ويلصقون م ما ليس فيهم        الذين حياولون صرف الناس     

التتـار وآل سـعود     [ أهـ  .  الناس عن مظان احلق ومواطنه فحسبنا اهللا ونعم الوكيل        
٢٢-٢١[   

 البد من التفريق بني دولة نصرت دين اهللا         إذاً: وقال الشيخ فارس الزهراين فك اهللا أسره        
الكواشف (وعلى كل مريد للحق أن يقرأ كتاب        وأخرى ارتكبت النواقض تلو النواقض      

األول أليب  ) النظام السعودي يف ميزان اإلسالم    ( وكتاب   )اجللية يف كفر الدولة السعودية    
هاب يف كفر هـذه     ففيها تفصيل وإس  حممد املقدسي والثاين للحركة اإلسالمية لإلصالح       

  ]٣٢حوار مع الشيخ أيب جندل األزدي ص  [ .الدولة عجل اهللا برحيلها آمني

الكواشف اجلليـة يف كفـر      (فهذا ذيب لكتاب    : وقال الشيخ صاحل بن سعد احلسن       
أردت به نصح املـسلمني      للشيخ أيب حممد املقدسي فك اهللا أسره،      ) الدولة السعودية 

 شرك هذه الدولة اخلبيثة، وذكرت ما به حيصل الغـرض مـن             لتحصلَ هلم النجاةُ من   
إثبات كفر هذه احلكومة يف اختصارٍ شديد ليسهل تصويره وتوزيعه واالطالع عليـه،             
وكنت آمل أن أستأذن من الشيخ أيب حممد يف هذا التهذيب ولكنه اليوم يف سـجون                

   ]١واشف صذيب الك[ أهـ . طواغيت األردن فاهللا حسبنا ونعم الوكيل

العـدد  ، الصادرة عن تنظيم القاعدة يف جزيـرة العـرب          ، وجاء يف جملة صوت اجلهاد      
 - عصام العتـييب     -كتب الشيخ أبو حممد املقدسي      : هـ  ١٤٢٤/ شوال  ، السادس  

                                                
   . النفيسة وهو أن تقرأ كتب الشيخ: أيها القارئ يل إليك طلب  و أنا  86
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      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٨٦ 

، أراد بـه أن يكـشف   "كفر الدولة الـسعودية  الكواشف اجللية يف"كتاباً رقمه بـ 
   ... حقيقَتها لعلهم يهتدون يةللمخدوعني بشرعية احلكومة السعود

فهذا الكتاب يعد عمـدةً يف هـذا        : إىل أن قالوا    ، مث وصفوا جممل ما جاء يف الكتاب        
ما عساه أن يكـون يف   الغشاوة نفع اهللا به، وبصر به من العمى، ورفع به من، الباب

جـزاء صـدقه وثباتـه     ميزان حسنات الشيخ الذي يقبع اليوم يف سجون الطواغيت
ينـصره علـى مـن     نسأل اهللا أن يفك أسره عاجال غري آجـل وأن  .ه باحلقوصدع
 أهـ.عاداه

 :الدميقراطية دين   - ح

الدميقراطيـة  "كتـاب   " : عبد املنعم مصطفى حليمة     " قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي      
وقد مضى على اعتقالـه يف   وعجل فك أسره، ، ألخينا ااهد أيب حممد حفظه اهللا"دين

  وجـوه   يف صـرخ ال ذنب له سوى أنه      ا يزيد على ثالث سنوات،      سجون الطاغوت م  
  ]١٢٨الطاغوت ص  [ ..!!واجتنبوا الطاغوت إن اعبدوا اهللا: القوم 

هذا املعىن مستفاد مـن     :  اليت تتعلق بيوسف عليه السالم       وقال أيضاً بعد أن فند الشبهة     
ـ .ألخينا أيب حممد املقدسي     " الدميقراطية دين   " رسالة   حكـم اإلسـالم يف    [        أه

  ]٣٧٦الدميقراطية ص 

 :يف ملحوظات اجلامع ، النكت اللوامع   - خ

اجلامع يف  (وأما ما جاء يف كتاب      : قال الشيخ العالمة أبو الفضل احلدوشي فك اهللا أسره          
:  لعبد القادر ابن عبد العزيز من نقده لكالم العلمـاء         . اجلزء الثاين ). طلب العلم الشريف  

فليس علـى   ،  وغريهم كثري  ...، وقول حممد بن إبراهيم آل الشيخ     ، قيمنقده لقول ابن ال   
النكت : ( أمساها ملحوظات جيدة وللشيخ أيب حممد املقدسي على هذا الكتاب        . إطالقه

 وأيضا للشيخ عمر بن حممود بعض املالحظات سـجلها          ).اللوامع يف ملحوظات اجلامع   
كتاب حرمـة    [ .كام الطواغيت أطلق اهللا سراحهما من سجون وح     ). فيديو( يف شريط   

   ]١١-١٠اللجنة الدائمة للبحوث العلمية طبعه فمن مؤلفه ؟ ص 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٨٧ 

وخبـصوص   : ٨٧  حفظـه اهللا   – حسن قائد    –وقال الشيخ ااهد القائد أبو حيىي اللييب        
الشيخ عبد القادر فقد كُتبت تعليقات ومناقشات قدمية لبعض ما خالف فيه احلـق مـن                

ما كتبه الشيخ أبو حممد املقدسي ثبته اهللا        ررها يف كتبه فمن ذلك،      املسائل الشرعية اليت ق   
 ،  "النكت اللوامـع يف تعليقـات اجلـامع       "  اليت أمساها    رسالته اللطيفة وفرج عنه يف    

أهل "وكذلك الشيخ أبو قتادة ثبته اهللا وفرج عنه لديه تعليق مقتضب، يف مقال له بعنوان                
   ]٦ القسم األول ص–ألباطيل وثيقة الترشيد التبديد [ أهـ  . "القبلة واملتأولون

: ن سأله عن كتاب اجلامع يف طلب العلـم          شيخ أبو بصري الطرطوسي يف جوابه مل      وقال ال 
النكت اللوامع يف ملحوظات على     "  بعنوان   رسالة نافعة وألخينا أيب حممد املقدسي     ... 

. [ اجعها مـن يـشاء      فلري .. قد رد فيها على األخ فيما تقدمت اإلشارة إليه        " اجلامع  
   ]٣٨ اجلواب على سؤال ٣٣ص " الصفحة األوىل " مسائل متفرقة وردود سريعة 

 ومن لَم يحكُم بِما     (: قوله تعاىل   : وقال الشيخ األديب أبو حممد عاصم البشري املراكشي         
. ذي ال حيكم مبا أنزل اهللا       ، وهي آية صرحية يف كفر ال      .  )أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ    

حتيج إىل إطالة الكالم يف تفسريها، فإا       ا حوهلا، ملا    ةولوال بعض الشبهات اإلرجائية املثار    
وقد أشبع الكالم عليها مبا ال حيتاج إىل مزيد، الشيخ عبد القادر بن   . نص ال حيتمل التأويل   

على أن له يف ثنايا كالمـه  " ريفاجلامع يف طلب العلم الش"عبد العزيز يف الد الثاين من       
انظـر كـالم    :  مث قال يف اهلامش      .يارات ال يتابع عليها، وليس هذا حمل بسط ذلك        تاخ

قالئد العقيـان   : "املسماة شرح منظومة اإلميان   [" اللوامع   تالنك: " الشيخ املقدسي يف  
  ]١٤٦-١٤٥ "بنظم مسائل اإلميان

                                                
الشيخ أبو حيىي اللييب من املهاجرين ااهدين املرابطني، هاجر ألفغانستان : قال الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا      87

ليه يف باكستان يف بداية احلملة الصليبية علـى  إبان اجلهاد ضد الروس مث يف عهد اإلمارة اإلسالمية، وألقي القبض ع          
أفغانستان، وسجن يف قاعدة باجرام قرب كابل، مث من اهللا عليه بالفرار من السجن، وحلق بااهدين، وال زال حىت                   

نظـرات يف   (اليوم جياهد ويعلم ويدعو، وله إنتاج وافر من الكتب والرسائل واملقاالت الرصينة، من ذلك كتـاب                 
نثر اجلواهر يف مناقشة املعترض على      (و) إقامة احلدود يف دار احلرب    (و) التترس يف اجلهاد املعاصر   (و) القطعياإلمجاع  

مع نشاطه الدعوي املتواصل، نسأل اهللا أن يبارك فيه         ). دفع الرين عن عصابة آسري الكوريني     ( و) تفجريات اجلزائر 
  ]٤٧التربئة ص . [ وينفعه وينفع به



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٨٨ 

 يف احلجة   - فك اهللا أسره     -" عيب اخلطاب   حسن بن ش  " وقال الشيخ أبو أسامة املغريب      
وهذا يدلك على احلديث الذي ساقه املصنف يف صحيح مسلم عن أيب هريرة             : الرسالية    

ما من أحد مسع يب عريب أو عجمي أسود أو أمحر ومل  : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      
ال بقرينة كما قال واحلديث على ظاهره وال يصرف إ    " يؤمن يب إال كان من أصحاب النار      

ووافقه شيخنا أبو عاصم املقدسـي يف       الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز يف كتابه اجلامع          
  ]٧فصل يف قيام احلجة وفهم احلجة ص [ أهـ . فتنبه جيدا . النكت اللوامع

 :يف التحذير من خديعة إبليس ، القول النفيس   - د

ومن حججهـم   : شي فك اهللا أسره   قال الشيخ العالمة أبو الفضل عمر بن مسعود احلدو        
إن دخول الربملان فيه مصاحل كـثرية ،  : ( فقالوا) مبصلحة الدعوة (أيضاً وشبههم ما مسوه  

وكلمة ) (الدعوة إىل اهللا    : ( بل بعضهم زعم أن الس من أصله مصلحة مرسلة وذكروا           
         )ة  وختفيف بعض الضغوط علـى الـدعوة والـدعا        ) ( وتغيري بعض املنكرات    ).( احلق

وأال نترك الكرسي للعلمانيني وغريهـم      ).( وتقليل الظلم   ) ( وإمساعهم صوت اإلسالم    ( 
ومصلحة حتكيم شرع اهللا وإقامة دينه من خالل االنتخابات         ) (من الكفار القرن العشرين     

 الربملانيني وما أشبه ذلك من الشبه الواهية فلو ذهبنا لنستعرضها ملا وسعنا كتاب فضالً عن            
( ومن أراد اجلواب عن هذه الشبهة بتفصيل فعليه برسالة لشيخ اإلسالم بعنوان             رسالة  

وهي عبارة عن فتوى يبطـل فيهـا أمثـال هـذه            ) القول النفيس يف خديعة إبليس      
وقد حققها وعلق عليها    االستحسانات واالستصالحات الفاسدة حبجة مصلحة الدعوة       

ـ . ملقدسي وهو الذي مساها بالقول النفيس     وقدم هلا مبقدمة هامة الشيخ أبو حممد ا          أه
   ]١٠٥-١٠٤القول السديد يف معامل التوحيد ص [ 
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٨٩ 

 :من ضالالت الفرقة اجلامية واملدخلية ، حتذير الربية   - ذ

وقد أبـان   : قال الشيخ العالمة أبو الفضل عمر بن مسعود احلدوشي يف أدعياء السلفية             
حتذير الربية من   : قة القوم يف رسالة له بعنوان       عاصم املقدسي فك اهللا أسره حقي       شيخنا

وتأمـل   ] ٢٦عندما يصبح أبو جهل بطالً قومياً ص [ أهـ  . ضالالت املدخلية واجلامية  
  " !نا " بالضمري املتصل " شيخنا " قوله 

 

  " :املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل " ميزان االعتدال يف تقييم كتاب  -ر

وإىل احلق ردنا   ، فك اهللا أسره    ) سيد إمام   ( مة عبد القادر بن عبد العزيز       قال الشيخ العال  
يف ظـــالل   ( من القـراءة يف كتـاب       باإلكثاروأنصــح الطالــب   :  ٨٨ ورده
وقع فيه من خمالفات يف االعتقـاد     مع األخذ يف االعتبار ما    . لسيد قطب رمحه اهللا   ) القرآن

اهللا بن حممد الـدويش يف كتابـه         فات الشيخ عبد  والفقه، وقد نبه على بعض هذه املخال      
                                                

بالعامل الرباين؛ الشيخ عبد القـادر بـن عبـد     تعريف" :ما يلي " نرب التوحيد واجلهاد م" موقع جاء يف  88
يف مدينه بين سـويف، جبنـوب       ، م١٩٥٠ولد يف أغسطس عام     . الشريف إمام عبد العزيز    إمامسيد  : االسم:العزيز
طب القـاهرة عـام   خترج من كلية .طلب العلم وحفظ كتاب اهللا منذ صغره، وبدأ يف التأليف يف مطلع شبابه    .مصر

لوحـق للقـبض   . بقسم اجلراحة بكلية طب القصر العيىنعمل نائباً.األوىل م، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف١٩٧٤
 ملستشفى اهلـالل  عمل مديراً.مصر لكنه متكن من اخلروج من. م١٩٨١عليه عقب اغتيال الطاغوت السادات عام 

 منها أربعة أوالد وبنت، مث تزوج من سيده مينية     وأجنبه فلسطينية،   تزوج من سيد  .الكوييت مبدينه بيشاور الباكستانية   
غادر باكستان فار بدينه عقب اعتقاالت العرب الشهرية يف مدينة بيشاور عـام  . منها بنتوأجنب، "إب"مدينة  من

" بإ"مبدينـة  "  العـام الثورة"وصل اليمن أواخر حرب االنفصال، وعمل مبستشفى . السودانإىلا همتوج م،١٩٩٣
حكم عليـه بالـسجن    .اخلاص" دار الشفا" مث عمل يف مستشفي -جر أ بدون -العاصمة صنعاء، متطوعا  جنوب

 ١١ "أحداثألقي القبض عليه بعد .م١٩٩٩يف ابريل  - !  مل يزرها قطاليت -" ألبانياالعائدون من "املؤبد يف قضية 
سلم لطواغيـت  .ء ملدة عامني ومخسة أشهرالسياسي بصنعا م، ومكث يف سجن األمن٢٨/١٠/٢٠٠١، يف "سبتمرب

أهـ وقال الدكتور أمين ". – املأسورين ، واسر سائر مشاخيناأسره نسأل اهللا أن يفك - م ٢٨/٢/٢٠٠٤مصر يف 
وله إنتاج جيد قبل أن يتغري حالـه، ومـن          . الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فك اهللا أسره        : الظواهري حفظه اهللا    

، وفيه مباحث مفيدة    )اجلامع(، وهو كتاب نافع يف جممله، واستفاد منه ااهدون، وله كتابه            )ةالعمد(إنتاجه كتاب   
التربئـة  [ أهــ   .نافعة، ولكن فيه أخطاء نبهت على بعضها يف املالحظات على منهج الوثيقة، والكمال هللا وحده              

   ]٣٩ص



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[
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٩٠ 

واستدرك عليه بعض املسائل الشيخ أبـو       ). املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل      (
ميزان االعتـدال لتقيـيم املـورد    (حممد املقدسي ــ من املعاصرين ــ يف رسالته       

   ] ٧٦٩-٢/٧٦٨اجلامع يف طلب العلم الشريف [ أهـ ).الزالل

 

وكفر من ظاهر عليهم عبدة الصلبان      ،  نصرة املسلمني يف أفغانستان      وجوب"   - ر
 :"هذا ما أدين اهللا به"و أ، " وكشف تلبيس األحبار والرهبان ، 

:  سبتمرب املباركة    ١١قال الشيخ العالمة أبو قتادة الفلسطيين حفظه اهللا يف حكم عمليات            
ذي يراد منهم أن ينسوه وأن يغفلوه،       ومل تعدم األمة من يلفتها إىل حقائق دينها وواقعها ال         

 بإصدار فتوى وحتليل    -رمحه اهللا   -فقد قام العامل الشجاع النحرير محود بن عقال الشعييب          
لألمر على طريقة علمية سنية، وكانت كلماته صرحية واضحة حىت أغضبت الـسلطات             

بأا له، وهـي    السعودية وقام نايف وزير الداخلية بسؤال الشيخ العقال عن فتواه فأجابه            
ممهورة خبامته، وتناقلت وسائل اإلعالم هذه الفتوى واعتربها البعض شـرخا يف النظـام              

  .السعودي

تابعه بعض املشايخ الفضالء على كلمات وفتاوى طيبة كالشيخ علي اخلضري وبشر البشر             
 أبو حممد املقدسي مـن      الشيخ الفاضل مث كان بعد مدة ما كتبه       وناصر العلوان وغريهم    

صور إسالمي للحدث وكلمات أغضبت عليه السلطات األردنية حىت هددتـه بـأن             ت
الرؤية الشرعية ألحداث   [  أهـ   .وراء هذه الكلمات عقوبة تقدر خبمس سنوات سجن       

  ]  ٣ ص من أيلول١١

 يف أثناء الرد    - فك اهللا أسره     –وقال الشيخ العالمة أبو الفضل عمر بن مسعود احلدوشي          
وجوب نصرة  املسلمني    :(  بعنوان كتابا جيدا يف املوضوع    أنسى   وال: على القرضاوي   

). هر عليهم عبدة الصلبان وكشف تلبيس األحبار والرهبان   ا  وكفر من ظ    نيف أفغانستا 
، والـسدالن ،فقد فضح فيه القرضاوي .للشيخ أيب حممد عاصم املقدسي فك اهللا أسره      
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٩١ 

عندما [ أهـ  . همي هويدي   وف، وهيثم اخلياط   ، وحممد سليم العوا  ، وطارق البشري   
   ]٥يصبح أبو جهل بطالً قومياً ص 

 

 :هذه عقيدتنا   - ز

والرسالة املذكورة أعاله كنـت قـد   : قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي عن هذه الرسالة     
.. قرأا منذ مدة، ومع ذلك قد عاودت قراءا مرة ثانية نزوالً عند طلب األخ ورغبتـه                 

تصلح كمادة ومنت تدرس لطالب العلـم وعامـة          باا،   فألفيتها رسالة قيمة نافعة يف    
  ]١تصويباتنا ص [ أهـ  . املسلمني

 : سواقة يف أجوبة سؤاالت، حسن الرفاقة   - س

وهذا مـذهب   : فك اهللا أسره  " حسن بن شعيب اخلطاب     " قال الشيخ أبو أسامة املغريب      
 العـدو حيـث     ى يف االنغمـاس يف    شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف جمموع الفتـاو         

نه مات وسـيموت    ألهذا جهاد يف سبيل اهللا آمنت طائفة وهو مل يفتقد أي شيء             :يقول
املغين جواز قتل النفس حلـصول  : آجال أو عاجال ، وقد رأى ابن قدامة املقدسي يف كتابه   

وهذا مذهب شيخنا أبو عاصم املقدسـي يف   , مقصد شرعي ولو ترتبت مفسدة بالقتل 
تذكري الكرام حبكم اإلضراب عن      [ أهـ . "يف أجوبة أهل سواقة     حسن الرفاقة   "كتابه  

 " !نا " بالضمري املتصل " شيخنا " وتأمل قوله   ]٢الطعام ص 

 :من عهود الطواغيت وأمام للمحاربني ، براءة املوحدين   - ش

واعلموا أن عهود الطواغيت واملرتدين وأمام      : قال الشيخ فارس الزهراين فك اهللا أسره        
براءة املوحدين من عهود الطواغيـت  (واقرأوا يف ذلك رسالة    لزمكم من ذلك شئ     ال ي 

ـ  ) واملرتدين  نصوص الفقهاء يف أحكام  [ أهـ . أليب حممد املقدسي ـ فك اهللا أسره 
   ]٤اإلغارة والتترس ص 
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٩٢ 

 :مل نصدم بصدام   - ص

نظامه ؛ فهم   جنود صدام ال ميثلون إال البعث و      : قال الشيخ فارس الزهراين فك اهللا أسره        
جند للطاغوت يقاتلون يف سبيله وقد سلط اهللا عليهم اجلنود األمريكان وكمـا قـال اهللا             

وانظر بيان الشيخ أيب      ) وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمني بعضا بِما كَانواْ يكِْسبونَ       ( : تعاىل
   ]٥٥رب خربت أمريكا ص اهللا أك[ أهـ."مل نصدم بصدام"حممد املقدسي فك اهللا أسره 

  :السجن جنات ونار   - ض

وقد رأيت بيانا من أيب حممد املقدسي يف املتراجعني         : قال الشيخ عبد اهللا بن ناصر الرشيد      
 أهـ . ، فأحلقته آخر الكتاب اهلدى والسداد-ثبته اهللا-أحسن فيه وأجاد ، ورزق فيه       

 " السجن جنـات ونـار    " ال  مث أحلق يف آخر الكتاب مق      ] ٤هشيم التراجعات ص    [ 
  .لشيخنا املقدسي حفظه اهللا 

  :وبقية قصائده حفظه اهللا ، قصيدة إىل حارس التنديد ورهبانه   - ط

أكثر من مرة ، األخ أبو مصعب اتصل يب مراراً : حفظه اهللا  قال الشيخ أبو حممد املقدسي
 ،الشيخ أسامة وكان يبلغين سالم، باكستان يف تلك املرحلة  اتصل يب من أفغانستان ومن

وأنه اطلع على بعض األشعار اليت كنت أكتبها وأبـدى سـروره    ، وأنه يسلم عليك
ضمن رسالة خاصـة مـن شـيخي    [ أهـ  .  )التنديد ورهبانه إىل حارس( لقصيدة 

 ولقد من اُهللا علي جبمع بعض قصائد شيخنا حفظـه اهللا يف ديـوان    ]املقدسي حفظه اهللا    
   " . اإلنسي ؛ بديوان شيخنا املقدسيإيناس" واحد حتت عنوان 

من : " ولو أن رجالً قام يف الناس فصاح فيهم بقوله          ، هذا بعض ما قيل يف الشيخ وكتبه        
أمت دراسة كتب الشيخ املقدسي حفظه اهللا دراسة ضبط وإتقان جلس لإلفتاء يف أصول             

  !أهـ ملا كان كاذباً  " . الدين وبعض فروعه

  

  



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٩٣ 

   :مبكانة شيخنا األملع، لبدع  وأهل ااعتراف الكفار

: كنت أمسع يف بداية الطلب من بعض مشايخ اإلرجاء الذين استفدت منهم بعض العلوم               
فظننـت حينـها أن ال   ،  ٨٩ ) أبو حممد املقدسي(  هو أن شيخ من يصفوم بالتكفرييني  

نة شـيخنا   الغالية التقوالة فسفهت من مكا    حىت نبتت هذه النابتة اخلبيثة      ،  يف ذلك    فخمال
 حببت أن أذكرهم ببعض أقوال األغيار     فأ، وحقرت من شئنه العايل     ، املقدسي حفظه اهللا    

لعلهم أن يتعرفوا على مكانته اليت جحدوها وتنكروا    ، واملبتدعة والعصاة يف شيخنا املظلوم      
  .هلا 

 وشـهِد : ( تعاىل   وقال اهللا  ] ٢٦: يوسف   ) [ أَهلها من شاهد وشهِد : (قال اهللا تعاىل     
داهش ننِي ميلَ بائرلَى إِسع هثْل٩٠ ] ١٠: األحقاف [   )م  

" التكفريي" أو " اخلارجي " نا بـ وإنين يف سوقي لكالم القوم أتغافل عن أوصافهم لشيخ        
واستشهد فقط بعبارام الدالة علـى مكانـة        ، أو غريها من األمساء واألوصاف احلاقدة       

  . اهللا شيخنا حفظه

  ٩١ فاجنِ الثمار وخلِ العود للنارِ*** ررت بأشجار هلا مثر ـوإن م

  

                                                
أن أحد شـيوخي يف     : رأيت فيما يرى النائم     ، أنين ملا منت يف أول ليلة يف سجين االنفرادي          :  من نافلة القول      89

 ؟ فأجبته باإلجياب وذكرت له بعض أمسـاء بعـض          أبو حممد املقدسي    ؛ من معك على هذا الطريق    : الفقه قال يل    
  أهـ.املشايخ أيضاً 

فكم عرضوا ،  هم أعدائه ؛ من الطواغيت وجنودهم - حفظه اهللا - وإن أول من يعرف مكانة شيخنا املقدسي  90
  !اليت ال تعرض إال على الكبار ، اجلوائز الكبار ، ليه األعطيات واهلبات ع

  كما تشاء وحتكي يف األثري *** تراجع تمنح األموالَ حثياً" 
  از يبثُّ به الفضاءــوتلف *** الم وأبواق ونِتــوإع

   "زنازن والبالءـالــوإال ف *** لسواد عينك يسخر كلُه
    ]٤٧ص " إلنسي بديوان شيخنا املقدسي إيناس ا" أنظر [ 
 !هم ليسوا بأشجار وإمنا هم أحجار  ويف احلقيقة أن أغلب التايل ذكر 91



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٩٤ 

 واعتـرافهم   – حفظه اهللا    –بعض أقوال الكفار وشهادام يف شيخنا املقدسي         -١
  :مبرتلته ومكانته 

: لقد قام أحد النصارى من أحد الدول األوروبية بكتابة رسالة دكتـوراه بعنـوان               
وضـمنها أقـوال املؤيـدين      ، شيخنا املقدسي حفظه اهللا     تكلم فيها عن    " املقدسي"

.. والغريب أن هذا النصراين قد قرأ مجيع كتب شيخنا املقدسي         .. واملعارضني لشيخنا   
ويبني فيه ثبـات  ، واألغرب أن له مقاالً يرد فيه على من زعم تراجع شيخنا املقدسي       

  ! ..شيخنا وعدم تراجعه 

 أن يدرس قيادات عدوه ورموزه وعلمائه ويعرفهم        البد للعدو إن أراد أن يهزم عدوه      
ومـن هـذا    ، ليسهل عليه أن يقضي عليهم بأي أسلوب يراه مناسباً مكانياً وزمانياً            

  :السلفية اجلهادية ورموزها وعلمائها املنطلق قام األمريكان بدراسة تفصيلية عن 

  
م ٢٠٠٦ عام    يف  بأكادميية وست بوينت العسكرية    اإلرهابمركز مكافحة   أنتج   فقد

طة تـبني   ارجاءت فيه خ   ، ٩٢ "هادية  اجلالسلفية   األيديولوجيةأطلس  : " حبثاً بعنوان   
  : ٩٣  ]١٢ص[ أبرز مشايخ السلفية اجلهادية وحجم تأثري كل واحد منهم 

                                                
92  MILITANT IDEOLOGY ATLAS 
93  Appendix I Ideological Influence Map 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٩٥ 

  

فمن بني كل هـؤالء العلمـاء واألمـراء         ، طة جيداً   ار اخل فتأمل أيها القارئ يف هذه    
 اليت متثـل    –فدائرته  ؛  بال منازع   نا املقدسي يف الصدارة     تأيت مرتبة شيخ  ، والنجباء  

مث من بعده دائرة الشيخ الدكتور عبـد      ،  هي أكرب دائرة بني الدوائر     -حجم التأثري   
  إخل... مث ، مث دائرة الشيخ احلافظ يوسف العيريي رمحه اهللا ، اهللا عزام رمحه اهللا 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٩٦ 

 جع إليهم ااهدون مـن العلمـاء      ذكر أبرز من ير   أيضاً  يف هذا البحث الدقيق     وجاء  
   ] :١٤-١٣ص[ املراجع  أهم بأمساءاملعاصرين يف جدول منسق بالترتيب التدرجيي 

  .سيد قطب  -١

 .أمحد شاكر  -٢

 .أبو حممد املقدسي  -٣

 .الشنقيطي  -٤

 .عبد العزيز بن باز  -٥

 .عبد اهللا عزام  -٦

 .عبد القادر بن عبد العزيز  -٧

 .يوسف العيريي  -٨

 .حممد بن إبراهيم آل شيخ  -٩

 .األلباين  -١٠

  ٩٤ ..إىل آخر ما ذكروه 

  

  

  

  

                                                
 إخل... سيد مث املقدسي مث عزام اسم فظللوا ،  وقد قاموا بتظليل أمساء مشايخ املنهج  94



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٩٧ 

 واعترافهم مبرتلتـه    – حفظه اهللا    –أقوال أهل البدع يف شيخنا املقدسي       بعض   -٢
  :ومكانته

املرجعيـة للجماعـة    "يف مقالـة لـه بعنـوان   ، محد بن إبراهيم العثمان .قال املرجئ د  
، قـالالم   ولننظر اآلن يف شيوخ مجاعة التفجري حسب مـا أوردوه يف م           : "التفجريية

   ...ولننظر أيضاً يف قدوام اجلهادية حسب اصطالحهم

وال يكاد خيلو عدد مـن   ، هو شيخ مجاعة التفجري، أبو حممد املقدسي عصام الربقاوي   
 يف لقاء   ٢٥ ففي العدد اخلامس ص    "اإلمامة  " بل أوصلوه إىل رتبة     ، نقل عنه وثناء عليه     

مل الذي استفدت منه كثرياً عـن طريـق كتبـه           لكن العا : " مع أيب عبد الرمحن األثري      
وهو قدويت يف هذا العصر اإلمام العامل       ، وعن طريق االتصال معه عرب االنترنت       ، ورسائله  

ونقلوا عن أيب حممد املقدسي     " . الرباين أبو حممد املقدسي عصام الربقاوي فك اهللا أسره          
 عقد هذه العهود وأبرم هذه      إن الذي : "  ما نصه    ٤٧عصام الربقاوي يف العدد األول ص     

، " فهؤالء احلكام مرتدون عن اإلسـالم       ، العقود ليس له حق ابرامها ألن واليته ساقطة         
" الكواشـف اجلليـة     " ويف العدد السادس والسابع من جملتهم نقلوا عن كتاب الربقاوي           

" هيم  ملـة إبـرا   " وأوصوا يف العدد الرابع عشر بقراءة كتاب        ، وقاموا باختصاره أيضاً    
  . للربقاوي 

، وجالس حممد سرور وحزبه ، وعصام الربقاوي أبو حممد املقدسي كان مقيماً يف الكويت          
ملـة  " وألف مدة مكثه عدة كتب      ، مث صار رأساً وحده     ، وانفطم بكتب سيد قطب     

  أهـ . إىل غري ذلك" بابعادهم عن األوحال ، رسائل بناء األبطال ، إبراهيم 

والزرقاوي ال شك   " : ال نشمت وال نأسى على الزرقاوي       " بعنوان  وقال أيضاً يف مقال     
وأبو حممـد املقدسـي     ... أنه أحد تالميذ عصام الربقاوي الشهري بأيب حممد املقدسي          

 مث صار رأساً بنفسه   معروف أنه تتلمذ على يد حممد سرور زين العابدين رأس القطبية            
 –جريدة الوطن الكويتيـة  [ أهـ  .. فالزرقاوي من نتاج مدرسة أيب حممد املقدسي ... 

  ]م ٢٠٠٦ يونيو ١٤األربعاء 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٩٨ 

:  لشيخنا املقدسي حفظه اهللا "الكواشف"  عبد اهللا السبت متعجباً من كتاب        قال املرجئ و
 برجل ضليع بأخبار أهل جنـد     أسلوب إحصائيات وأرقام بينة     ) الكواشف  ( إن أسلوب   

   ]٢٧تبديدهم ص[  أهـ ...

 الوارثني ملنهج سـيد قطـب   الرؤوسومن أولئك    : ن عطايا العتييب  ئ أسامة ب  قال املرج و
  : التكفريي والتفجريي وأخطرهم 

  .   أبو حممد املقدسي عصام برقاوي-١

  ٩٥ ...يف العامل كله - اخلوارج –وله كتب هي عمدة 

  ...  أبو قتادة عمر حممود أبو عمر -٢

  ...  أبو بصري عبد املنعم حليمة-٣

بل أخطرهم على اإلطالق أبو حممـد       ، ولكن هؤالء أخطرهم ،      وهناك رؤوس غريهم    
   ]٤-٣التوبيخ والتشهري ص[ أهـ ... املقدسي

قد ومن املعلوم أن املفجرين يف العليا ، واحمليا واخلرب وأشباههم من املطلوبني             : وقال أيضاً   
 وهو كتاب منتشر بني كـثري     صرح كثري منهم بأم تأثروا بكتاب الكواشف اجللية ،          

  . وصل إليهم ريباً أو عن طريق اإلنترنت من الشباب

 –وما مـن    ... " فارس الزهراين "وعمدة اإلرهابيني املطلوبني أمنياً كأيب جندل األزدي      
التوبيخ  [ ٩٦ أهـ    .إال وهو يعتمد على كتب أولئك وفتاواهم       أو متأثر م     - خارجي

   ]٤والتشهري ص

كان مهتماً بالعلم الشرعي    : ة الفلسطيين حفظه اهللا     عن الشيخ العالمة أيب قتاد    أيضاً  وقال  
  !السلفي ولكن كان هذا قبل احنرافه ، وولوجه يف متاهات التكفري واخلروج

                                                
 .فإن القوم يسمون أهل التوحيد واجلهاد باخلوارج  . هي عمدة ااهدين يف العامل كله :أي   95
فإن القوم يسمون أهل التوحيد      . وما من جماهد أو متأثر م إال وهو يعتمد على كتب أولئك وفتاواهم            :  أي    96

 .واجلهاد باخلوارج 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

٩٩ 

   ]٧التوبيخ والتشهري ص[  ٩٧أهـ  .. وقيل إنه بسبب التقائه باملقدسي

 هذه وقد نشر : وقال املرجئ عبد العزيز الريس عن الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا             
ك فهد  املل) السعودية  ( األيام يف مواقع النت كالم للزرقاوي كفر فيه ملكا دولة التوحيد            

 وهدد بالد التوحيد السعودية ، وترحم على العويف قائـد القاعـدة     ..اهللا   وامللك عبد .. 
فهـو خـريج   وصدور مثل هذا من الزرقاوي ليس غريباً       ..التفجريية يف بالد التوحيد     

 ، لكن الغريب اخنداع بعض شبابنا به مع ديده لألمن يف بالد             مد املقدسي مدرسة أيب حم  
   ]٢من للعراق ص[ أهـ  . التوحيد السعودية

 وقد قدم له صاحل بن فوزان الفوزان        -، حملمد بن ناصر العريين     " الغلو  " وجاء يف كتاب    
، جلهاد  ذكر قصة أحد الشباب وإقراره بسبب سلوكه منهج التوحيد وا          ، ٣٣-٣١ ص –

  :ذكر من األسباب ما يلي 

  .وقراءة كتاب الكواشف اجللية  الذهاب إىل أفغانستان -٢

 التعرف على بعض اإلخوان املتشددين املوصوفني بالغلو خاصة يف مـسائل الـتكفري              -٤
  ٩٨ أهـ . وإمنا إمامهم وقدوم أبو حممد املقدسي، وليس لديهم علم راسخ 

فـسمى  ، وخ التوحيد واجلهاد    ناظرة شي  العبيكان لطلب م   سننربى املرجئ عبد احمل   ولقد ا 
 ٠٧األحـد    - كما جاء يف جريدة الشرق األوسـط      : منهم شيخنا املقدسي حفظه اهللا      

أدعـو   : (عنـوان   حوار ب  - ٩٦٦٥ العدد   ٢٠٠٥ مايو   ١٥ هـ   ١٤٢٦ربيـع الثاين   
 وفارس واملقدسي لتشكيل جلنة عليا حملاربة الفكر التكفريي وأريد مناظرة أسامة بن الدن

ناصر العبيكـان، تربـع يف     بننعبد احملس : مشاري الذايديقال احملاور ..  ) آل شويل
على ميدان الفقـه  .. القاعدة السعودية على قمة املشايخ السلفيني الذين نازلوا فقه تنظيم

ترعرعـت شـجرة    كتب، وخطب، وحاضر، وحتدث يف وسائل اإلعالم منـذ  .نفسه

                                                
 .كما يقول هذا املرجئ ،  طريق التوحيد واجلهاد أيب قتادة أي إن الشيخ املقدسي هو الذي بني للشيخ  97
قدويت يف هذا العصر اإلمام العامل الرباين أبو حممـد املقدسـي            :  قال الشيخ أبو عبد الرمحن األثري رمحه اهللا           98

  ]٣٠لقاءات مع قادات اجلزيرة ص[  أهـ . فك اهللا أسرهعاصم الربقاوي



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٠٠ 

جـاهز  : إىل أن قـال     .. .ية العسكرية يف السعودية، ويف العراق أيضا      األصول» القاعدة«
   :وآل شويل واملقدسيملناظرة بن الدن 

 أوالقاعـدة   ملاذا ال حتصل مناظرات من داخل اخلطاب الديين، مع املنتمني لفكر •
املعقدة  اإلشكاالتاملتعاطفني مع طروحام، مناظرات صرحية ومفتوحة على كل 

 ، واملوقف من االنـضمام هليئـة  اإلسالميةلرباء، وحتكيم الشريعة الوالء وا: مثل
وتنشر للجمهور، ويف حد علمي فـإن       » اآلمنة«مث توثق هذه املناظرات     ... األمم

أال ترى أن هذا أفضل من الوعظ املكرر عقب . هذا قد حصل يف مصر شيئا من
 إرهايب؟ كل حدث

والعلمـاء،   دثت مع املشايخاحلق أن ما عرضته يف سؤالك أمر مهم جدا، وقد حت •
 أو  وتوفري مثل هذه املناظرات، ودعوة من يقتنـع بالقاعـدة  إجيادوأنه ال بد من 

 ٩٩ ... تلك االستجابةأجد اآلن مل إىل املناظرة، ولكن إىليتعاطف مع فكرها 

                                                
ومع ذلك فقد فـر مـذعوراً أمـام الـشيخ           ... جني  وهو يعلم أن مشاخينا بني طريد وس      ،  كذاب    99

كـذبت  : أقول ملخالفي عبد احملسن العبيكان    : الطرطوسي حفظه اهللا ؛ قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي حفظه اهللا            
وأبديت اسـتعدادك علـى مناظرتنـا يف        .. ملا تشبعت مبا مل تعطَ، ومبا ليس فيك         : ومرة ثانية : .... علينا مرتني 
جريـدة الـشرق    " كما نقلت عنك جريدتك املفضلة      .. لزمان الذي نرغبه، وبالوسيلة اليت تالئمنا       املكان، وا 
ومكثنا ننتظرك ألكثر   .. وملا رتبنا لك املكان والزمان يف منتدى السقيفة         .. ؛ خضراء الدمن الكذوب     "األوسط  

  !وصمت صمت أهل القبور.. لذت بالفرار .. من ثالثة أيام 
فضالً عمن يعمل كعضوٍ يف جملـس الـشورى         .. فضالً عن القاضي    .. ذب يا العبيكان    املسلم ال يك  

املناظرة مع العبيكان حول حكم النظام السعودي وشرعية اخلروج          [!لدولة تدعي اإلسالم وأا حتكم مبا أنزل اهللا       
ور أطراف املناظرة إىل السقيفة ،      النتهاء املدة احملددة حلض    نظرا: وجاء يف بيان ملنتدى السقيفة ما يلي         ] ١عليه  ص  
  :بعض األمور حول هذه املناظرة ، فإن السقيفة تعلن التايل توضيح ورغبة يف

 بني أن تكون ساحة حوار هلذه املناظرة رغبة منها يف توضيح هذه القضايا العالقة السقيفة لقد قبلت -١
من األمور العالقة والـيت   كثري ة حباجة إىل توضيحالطرفني للجميع ولندع اجلميع يقرأ ويتابع وحيكم بنفسه ، فاألم

  .أين اخلطأ وأين الصواب يعلمون يتجادل فيها الصغار بدون حدود ويسكت عنها الكبار وهم
 فيه مع الشيخ أبو بصري، وهـو  االتفاقمن أول يوم مت  املناظرة قامت السقيفة باإلعالن واإلعداد هلذه -٢

 ، على اعتبار أن الشيخ العبيكان وافق على ٦/١١/٢٠٠٥عد املناظرة هو يكون مو أن  على٢٦/١٠/٢٠٠٥تاريخ 
  .ومكان يطرحه الشيخ أبو بصري زمان أي



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٠١ 

  بن الدن علنا، هل تناظره؟أسامةلو دعيت إىل مناظرة   •

 قـد فتحـت   وأنا ١٠٠،   حممد املقدسيوأبمثل غريه علنا،  نعم أناظره، وأناظر •
 وهو مباشر على اهلـواء، وقـد    "احلوار الغائب"  الباب يف برنامج تلفزيوين امسه

البعض طالب علم شرعي هو حامـد   اتصل علي يف الربنامج شخص كوييت يراه
ورد علي ) والتحريض عليه مسجون يف الكويت االن بتهمة متويل اإلرهاب(العلي 

 ١٠١ أهـ . ذهب يكتب يف الصحافة الكويتية عن ذلكمث . ورددت عليه

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                       
ومت انتظار الشيخ العبيكان ملدة     يف املوعد احملدد،     بصري يف اليوم احملدد للمناظرة، حضر الشيخ أبو       -٣

 ي رسالة و مل نستقبل منه أي إشارة حول املناظرةولكنه مل حيضر ومل يرسل أ ،احلضور جلأثالثة أيام متتالية من 
   .وحضوره

مـن هـذه املنـاظرة وهـذه      انسحاب وعلى هذا فإننا نعترب عدم حضور الشيخ العبيكان إىل املناظرة هو         -٤
مع الشيخ أبو بصري لتوضـيح كـثري مـن األمـور      واحلوار ، وكنا نأمل من الشيخ العبيكان احلضوراملواجهة
  ]١٣فحة املخصصة للمناظرة مع العبيكان وكل ما يستجد عليها صالص[أهـ .العالقة

  : هللا در جرير حني قال  100
   !!!أبشر بطولِ سالمة يا مربع*** زعم الفرزدق أنْ سيقتلُ مربعاً 

  ]٣٧٩شرح ديوان جرير لتاج الدين شلق ص [ 
 العبد الفقري بيده لو ناظرتين وأنانفسي والذي ! أأنت ند ملشاخينا ؟،  اخسأ يا عبيكان فلن تعدو قدرك  101
 !ك ضراط ن أمامي ول حىت تفر موأفحمتكك تألجلم



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٠٢ 

 - حفظـه اهللا   - يف شيخنا املقدسي     أقواهلم اإلعالم والصحافة و   نقوالتبعض   -٣
  :واعترافهم مبرتلته ومكانته 

: " م  ١٢/٣/٢٠٠٨ -هــ   ٤/٣/١٤٢٩جاء يف قناة اجلزيرة الفضائية يـوم األربعـاء          
 منظر ما يسمى بالتيار السلفي اجلهـادي ي السلطات األردنية تفرج عن أيب حممد املقدس      

  ١٠٢  ."بعد اعتقال دام سنتني 

 ، املرجع األبرز لتنظيم القاعـدة     :أبو حممد املقدسي    : " وجاء يف قناة العربية الفضائية      
 -هــ   ٢٨/١٢/١٤٢٩ صـناعة املـوت   [ أهــ    " . وشيخ أبو مصعب الزرقاوي   

  ]م ٢٦/١٢/٢٠٠٨

: " هــ   ١٤٢٩ ربيـع األول     ٥ –م  ٢٠٠٨ذار   آ ١٢اخلميس  ، وجاء يف جريدة الغد     
  أهـ". شهرا من التوقيف٣٣ حممد املقدسي بعد أبو منظر السلفية عن اإلفراج

ـ        : وجاء يف جريدة الشرق األوسط       أبـو  «عاصم بن حممد بن طاهر الربقاوي امللقب بـ
يف العراق أبـو    » القاعدة«وهو األب الروحي للزعيم السابق لتنظيم       » املقدسيحممد  
من عـام   ) حزيران( الذي قتل يف غارة جوية أمريكية بالعراق يف يونيو           ب الزرقاوي مصع

٢٠٠٦.  

واألب الروحـي   ، منظر الفكر التكفريي اجلهـادي يف األردن         املقدسي: وجاء أيضاً   
 ٢٠٠٨ مارس   ١٣ هـ   ١٤٢٩ ربيـع االول    ٠٦اخلميـس  [أهـ   . »القاعدة«لتنظيم  
   ]١٠٦٩٨العدد 

واألب الروحي لتنظيم   كر التكفريي السلفي اجلهادي يف األردن       منظر للف : وجاء أيضاً   
  ]املصدر السابق  [  أهـ. عصام الربقاوياملقدسيابو حممد » القاعدة«

الـسلفية  «يعد من أهم املنظـرين لتيـار        ،  )عصام الربقاوي  (املقدسيو: وجاء أيضاً   
 العـراق األصـويل     يف» القاعدة«كما يعترب األستاذ املباشر لزعيم تنظيم       ،  »اجلهادية

                                                
 . من خالل نشرة األخبار  102



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٠٣ 

الذي قتل يف غارة جوية امريكيـة       . )أمحد اخلاليلة (األردين اآلخر أبو مصعب الزرقاوي      
 يف اخلمـسينات عمـره،      املقدسيو. ٢٠٠٦من عام   ) حزيران(يف العراق يف شهر يونيو      

ومنحهم التربير الـديين والفقهـي      مارس أدوارا مؤثرة يف توجيه أتباع التيار التكفريي،         
أعمال العنف األصويل ضد احلكومات اإلسالمية، كما أبدى مساندة قوية لكل           للقيام ب 

 . اجلماعات العسكرية األصولية

 منظر بارز للتيار اجلهادي، لديه تـأثري        املقدسيإن  ويقول مسؤولو خمابرات أمريكيون     
على الفكر اإلسالمي ألبعد مما يصل إليه نشطاء بارزون آخرون مثل أسامة بـن الدن               

ووصفت دراسة أعدها مركز دراسات خاص تابع ألكادميية وسـت     . الظواهريوأمين  
، وهو مثقف اسالمي علـم نفـسه        املقدسي ٢٠٠٦بوينت العسكرية األمريكية عام     

  .بنفسه، بأنه أكثر املنظرين اإلسالميني األحياء تأثريا

" نظـيم    املرجعية الروحية لعشرات التنظيمات املتشددة، مبا يف ذلك ت         املقدسيويعترب  
حوكم مع الزرقاوي وأبـو   املقدسي: حتت عنوان . املصدر السابق [ أهـ ...  "القاعدة
   ]"بيعة اإلمام"قضية  قتادة يف

، كمـا  يعد من أهم املنظرين لتيار السلفية اجلهاديـة     وأبو حممد املقدسي،    : وجاء أيضاً   
ألردين اآلخـر أبـو     ، األصويل ا  يف العراق » القاعدة«يعترب الشيخ املباشر لزعيم تنظيم      

 ). أمحد اخلاليلة(مصعب الزرقاوي 

، مارس أدوارا مؤثرة يف توجيه أتباع التيار التكفريي،         )يف اخلمسينات من عمره   (املقدسي  
ومنحهم التربير الديين والفقهي للقيام بأعمال العنف األصويل ضد احلكومات اإلسالمية،           

  .ألصوليةكما أبدى مساندة قوية لكل اجلماعات العسكرية ا

مع » تنظيم بيعة اإلمام«، الزرقاوي ضمن قضية ١٩٩٣وكان األمن األردين قد اعتقل عام 
االثنيــن   -الشرق األوسط  [ أهـ   .  أبو حممد املقدسي   األكربمنظر السلفية اجلهادية    

  ]٩٧١٥ العدد ٢٠٠٥ يوليو ٤ هـ ١٤٢٦ مجـادى االولـى ٢٨



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٠٤ 

وست دراسة أجرا جامعة    " :  -ة يف عمان     مدير مكتب اجلزير   –ياسر أبو هاللة    قال  و
اعتربت املقدسي أخطر من أسامة :  وهي من أهم اجلامعات العسكرية يف أمريكا       بوينت

نشرة األخبار يف قناة اجلزيرة بعيد فكاك     [  أهـ" .  ألنه هو أول منظر للعنف    ، بن الدن   
  ]م ١٢/٣/٢٠٠٨ -هـ ٤/٣/١٤٢٩يوم األربعاء ، أسر الشيخ املقدسي 

وهو كما نعلم أحد ، املقدسي خالل العامني رفض أن يتراجع عن تنظرياته       : أيضاًقال  و
له موقع مهم    ، يعترب شيخ أيب مصعب الزرقاوي     ، أبرز منظري التيار السلفي اجلهادي    

تعترب كتبه وفتاواه مرجعاً مهماً للجماعات اجلهادية يف العـامل           ، على شبكة االنترنيت  
   ]املصدر السابق[ أهـ  ... ط يف األردناإلسالمي وليس فق

موقعه على شـبكة اإلنترنـت يـستقطب        :  عن شيخنا املقدسي حفظه اهللا       أيضاًوقال  
  أهـ..ال ينافسه فيه كاتب آخر يف العامل العريب حضوراً

عندما التقيت املقدسي أخربين أنه يريد أن يتفرغ إلكمال كتب علميـة مل             : وقال أيضاً   
قال يل إن أكثر ما يكتبه يعتمد       . ا يف ظل ظروف السجن واملالحقة     يتمكن من استكماهل  

إضافة إىل ذلك، أراد أن يـشكل هيئـة         . ، وأحيانا يروي احلديث باملعىن    على الذاكرة 
 .مرجعية تضم علماء التيار السلفي اجلهادي، حبيث تكون جهة توجيه وترشيد وتصويب           

   ] هـ١٤٢٩ ذو احلجة ١٤ م٢٠٠٨ كانون أول ١٢اجلمعة جريدة الغد [  أهـ

ة الطاعنني يف   د الذي هو عم   –وقال عن رد الشيخ الزرقاوي على الشيخ العالمة املقدسي          
وال يـذكر   " من أهـل العلـم    "يف رده يصف الزرقاوي شيخه السابق بأنه         : -شيخنا  

أنين قـد   : اعلم أيها الشيخ اجلليل   "ويعاتبه  . "حفظه اهللا "املقدسي إال ويتبع امسه بعبارة      
الشيخ املقدسي "ويصفه بالقول " ك يف نفسي، ولكن لست ممن يشك حلظه يف دينك         أش

حفظه اهللا ممن حيفظ هلم حقهم وبالؤهم، وهو ممن حيسن الظن به، وهـو أوىل النـاس                 
باملعذرة وإقالة العثرة، وال أظن موحدا يف هذا الزمان إال وللشيخ عليه فضل، فال يعين               



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٠٥ 

أسال . ..حيط من قدره وعلمه وحفظ سابقته وبالئهإن جانب الصواب يف مسألة ما أن        
  ١٠٣] املصدر السابق [ أهـ ". وأن يغفر لنا وله، اهللا أن يعفو عنا وعنه

وهو من ابـرز الوجـوه يف        حممد املقدسي من السجن،      أبوخرج   : حازم األمني وقال  
  ]م ١٢/١٢/٢٠٠٨جريدة احلياة [ أهـ .. يف العامل» السلفية اجلهادية«

فعلى يهمنا كثرياً يف السعودية،      ١٠٤  يف األردن  - التكفري –شيخ  :  بن حزام    قال فارس و
يـضربون فيهـا مؤسـسات     "القاعدة"بالدي رافعني راية  إثر فتاواه، حترك شبان من

  ١٠٥ .وأفراداً

 ، وكتـاب "ملة إبراهيم ودعوة األنبياء واملرسـلني "أبو حممد املقدسي، صاحب كتاب 
سـيد إمـام    و وقامت على أفكاره  ..  "كومة السعودية الكواشف اجللية يف تكفري احل    "

فيمـا ضـحايا   طليق اليوم، ميضي وقته مع أسرته،  ، هو حر"قاعدة ابن الدن"شريف، 
  ١٠٦ .أفكاره ما بني قتيل وسجني ومطارد

. الـسجن  ال تستوي املعادلة وال مكان للمنطق؛ احملرض يف الشارع، والضحية يف القرب أو
 .. املفيت/ احملرض على عمالً معادياً ألمن بالد وجمتمع، واإلبقاء وال ميكن معاقبة من نفذ

  .أوالً أفىتفالعقاب جيب أن يطال من 

أطلق سـراحه مـن دون أن       ، جند أنه    )عاصم الربقاوي (ويف حالة أبو حممد املقدسي      
كتابه،  وال نعرف إىل اليوم موقفه من. .، اليت ألقت بشبابنا تراجعاً عن أقواله نسجل له

هـذا   الذي كفّر به احلكومة السعودية، وهل ما زالت حكومتنا كافرة يف نظـره أم ال؟ 

                                                
وال يكون كالذبابة ال تسقط إال علـى        ،  ينبغي على طالب العلم أن يكون كالنحلة ال تسقط إال على طيب               103

 ! خبيث 
 .التوحيد تكفرياً فإن القوم يسمون  . شيخ التوحيد يف األردن:  أي  104
  .مؤسسات وأفراد الكفار من األمريكان وحلفائهم:  أي  105
: وكما قال الـصوفية   .  ما بني شهيد وأسري ومطارد من الكفار    من تتلمذ على كتب الشيخ املقدسي     :  أي    106

 .ن ااهدين من ضحايا املقدسي إ: كذلك قال هؤالء . ا ابن تيمية ن ابن رجب من ضحايإ
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١٠٦ 

سؤال مل جيب عليه أحد قبل خروجه من السجن، وال بعد مرور أسـبوع مـن متتعـه     
  ١٠٧ .وسط أسرته بالرفاه

قالوا إنه خالف تلميـذه أبـو مـصعب         . حىت وهو داخل السجن يف السنوات األخرية      
لكن الرسالة مل تكن نقداً ، "مناصرة ومناصحة.. الزرقاوي"الته حني نشر رس الزرقاوي،
جريـدة  .. [ فعلها الزرقاوي، بقدر ما هي اختالف يف الطريقـة واألسـلوب   ألفعال
   ]١٤٥١٢ العدد -م ٢٠٠٨ مارس ١٨-هـ ١٤٢٩ ربيع األول ١٠الثالثاء ، الرياض

                                                
، الكـايف  ،  اجلواب الـشايف  مقد أتاك : ومن على شاكلته من علماء السالطني وامللوك   ، ذا الصعلوك    ه  وإىل  107

قـوالً جـزالً ال   ، حيث قال مبأل فيه ، أيب حممد املقدسي العتييب  ، ث النيب   يور، من شيخنا األيب    ، الوايف  ، الصايف  
 موتوا بغـيظكم : ء الدين أيضا ولكل شاينء لدعوتنايغصون بغيظهم فأقول هلم وألعدا وإذ ال زالوا: "  إشكال فيه 

وهي  .. بإذن اهللا.. املمات  ثبات حىت .. ثبات ولو كره الطغاة .. مشوخ يف زمن اإلنكسار: فشعارنا إن شاء اهللا
سنوات سجين إذ كانت تؤنسه وترفع معنوياته حـني   وغريها صيحات يذكرها ويعرفها جيدا كل أخ يل سجن يف

وهـا أنـا ذا   صويت أهز ا زنازن السجن وأثبت ا قليب وقلوب إخواين؛  من طاقة زنزانيت بأعلىكنت أهتف ا 
 بعد أن فكت القيود من معصمي مهيئا نفسي للرجوع إىل زنزانيت يف أي حلظة شاخما بثبـايت  أكررها وأؤكدها
اهللا بـدل وال   ك بـإذن فمن كان يزعجه ذلك أو يغيظه فليمت بغيظه مزعوجا فما عن ذل.. بفضل اهللا وحده 

 .. حول
الكوري اجلنويب ؟ فإنه لن يكون " كيم سونغ ميونغ" أتعرف: وأقول كما قلت لبعض احملققني يف جلسات متكررة

كنت أعرفه بأنه صاحب عقيدة شيوعية خاوية، ومع ذلك فهو أقـدم  ! يسأل عنه وحني كان! بإذن اهللا أثبت مين 
سـنة مل   ٤٤لى معتقداته الشيوعية يف زنزانة حبجم خزانة الثياب ملـدة  سجن يف كوريا اجلنوبية ع سجني شيوعي

رغم اندحار الـشيوعية وتفكـك    يتراجع خالهلا حلظة واحدة عن إميانه بالشيوعية حىت أفرج عنه وهو على تصلبه
سـجني  ولقد اعتربته منظمـة العفـو الدوليـة أقـدم      .. اإلحتاد السوفيييت وتراجع ماليني الشيوعيني عن مبادئهم

زنزانته اليت أمضى ا شبابه وبقية حياته ليقول للعامل رغم وهن جسده الـذي   خرج هذا السبعيين من.. ١٠٧سياسي
يقول بلـسان   حيمله حىت إنه كان يتوكأ على أصدقائه ليتمكن من الوقوف أمام كامريات الصحافيني وقف مل يكن

وظهري فلم ولـن توهنـوا إراديت     وكسرمت عظميإنكم إن أوهنتم جسدي: حاله للعامل أمجع وملن حبسوه خاصة
 .. وتكسروا عزمييت

يصح أو يعقل أن يكون هذا اخلاوي أقوى عزمية من صاحب عقيـدة مساويـة    هل: فكنت أقول لؤلئك وغريهم
 [ !؟ فأي تراجع تنتظـرون .. معاذ اهللا .. اجلبال الراسيات متصل مع ربه متكل على مواله؟  أصلب وأعلى من

 !!فأي تراجع تنتظر من شيخنا يا فارس حزام ؟ ] ٧-٦يف زمن التراجعات ص، بات الثبات الث
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 .. نظرين للسلفية اجلهادية أبو حممد املقدسي أحد أبرز امل     :  حممد أبو رمان      الكاتب وقال
  ]م ١٧/٦/٢٠٠٧ احلياة اللندنيةجريدة  [ أهـ

وهو من أبـرز  أفرج أخريا عن عصام الربقاوي، امللقب بأيب حممد املقدسي،       : وقال أيضاً   
ولعـب املقدسـي   . املنظرين للتيار السلفي اجلهادي يف العامل، ومن مؤسسيه يف األردن  

الذي يقوم على تبنـي تكفـري الـنظم         " لسلفي اجلهادي ا"دورا كبريا يف تدشني املنهج      
ملـة إبـراهيم   "كتابـه  (واحلكومات والدساتري العربية، ورفض العمل السياسي القانوين  

، واختاذ مواقف حادة أيضا من منـاهج التربيـة والتعلـيم            ")وأساليب الطغاة يف متييعها   
، ورفض الدميقراطية والتعددية  )"إعداد القادة الفوارس يف هجر املدارس     "كتابه  (والتدريس  

  ").الدميقراطية دين"كتابه (احلزبية والسياسية 

 أفغانستان يف بداية التسعينيات من القـرن املاضـي، أسـس            -بعد عودته من باكستان     
املقدسي نواة دعوته اجلديدة على الساحة األردنية، متأثرا بأفكار سيد قطب واملودودي،            

ت أفكاره بصورة سريعة بني فئات من الشباب بفعل الظروف        ، وانتشر "مدرسة احلاكمية "
سـوى  ) ١٩٩٩ - ١٩٩٤(ومل تكن مرحلة السجن بالنسبة إليه       . السياسية واالقتصادية 

التنظيم والترتيب الداخلي للحركـة اجلديـدة،       (انطالقة جديدة، سواء داخل السجون      
ار والفتاوى والكتـب الـيت   انتشار األنص(أم خارجها   ) والتأثري يف أفراد املهاجع األخرى    

  ).تطبع بصورة سرية

جريدة احلياة  [ أهـ   .. ومل يكن الزرقاوي ميتلك اخللفية املعرفية والفكرية مثل املقدسي        
  ]م ١٣/٣/٢٠٠٨

أحـد أهـم   .. املقدسـي  : مروان شحادة الباحث يف اجلماعات السلفية اجلهادية   وقال  
  أهـ . املمفكري وفقهاء التيار السلفي اجلهادي يف الع

أمضى املقدسي معظم وقته يف االعتقال على خلفية االـام باالنتمـاء إىل             : وقال أيضاً   
ومع ذلـك فقـد    تنظيمات سلفية جهادية خمتلفة منذ اإلفراج األول وحىت هذه اللحظة،           

متكن من تأليف عدد كبري من الكتب والرسائل يف الفكر السلفي اجلهادي، وله موقع              



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٠٨ 

ـ ."منرب التوحيد واجلهاد  "النترنت باسم   متميز على شبكة ا     حقيقة  –جملة العصر    [  أه
  ]م ١٩/٧/٢٠٠٥اخلالف 

وميكن القول بـأن جـوهر       : - يف بيان نقطة مل يفهمها الغالة حىت اليوم          –وقال أيضاً   
يتركز بكون املقدسي ميثل اجلانب الفكري والنظـري        اخلالف بني املقدسي والزرقاوي     

ه ملمارسة االجتهاد وما يتعلق به من قـضايا البحـث والنظـر             وهذا ما يؤهل  واملعريف  
، أما الزرقاوي فهو ميثل اجلانب العملـي القتـايل          والفتوى يف املسائل العلمية املستجدة    

ومقارعة املخالفني من خالل االقتراب من قضايا اجلهاد، ونشري هنا إىل أن مفهومي اجلهاد          
كر السلفي اجلهادي، فاالجتهاد يف اإلسالم يتمتع       واالجتهاد أحد أهم املفاهيم املؤسسة للف     

مبرتبة رفيعة وهو أكمل أنواع النظر والبحث، وذلك من خالل بذل الوسع والطاقة إلجياد              
احللول للمسائل والنوازل املستجدة، أما اجلهاد فهو أكمل أنواع العمل ويف أعلى املراتب             

دع العدوان، إذا علم هذا نفهم سـر        ملا حيققه من وظائف تتمثل حبماية بيضة اإلسالم ور        
قوام الـشريعة   : "ترديد احلركات السلفية اجلهادية يف العامل لقول شيخ اإلسالم بن تيمية          

 -جملة العصر   [ أهـ  .، فالسيف والقلم متالزمان يف اإلسالم     "كتاب يهدي، وسيف ينصر   
   ]٢٠٠٥-٧-١٩.. حقيقة اخلالف

بدأ : الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا       حفي فؤاد حسني يف أول كتابه عن        قال الص و
ومنظـر  اهللا عـزام   ااهدين العرب عبد  شيخى وتتلمذ علضايا يف شوارع الزرقاءقب

   ]١أبو مصعب الزرقاوي اجليل الثاين يف تنظيم القاعدة ص[ أهـ  . السلفية املقدسي

ـ          : عن كتابه   وقال أيضاً    سرية وضمنا الكتاب ثالث شهادات تغطي مراحـل تطـور م
أبـو  (كانت لألب الروحي للزرقاوي عصام الربقاوي  الثانية الشهادة  ...الزرقاوي

، واتفق معه هناك علـي تـشكيل   ١٩٨٩التقاه يف الباكستان عام   الذي)حممد املقدسي
مث شـيخه  وبقي معه يف السجن، بادئا معه كرفيق درب وصديق،  تنظيم ديين يف األردن،

أبو مصعب الزرقاوي اجليل الثاين يف [ أهـ .. ع أدبيااويض الذي ينظر لفكرة التنظيم
   ]٣-٢تنظيم القاعدة ص
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شخصية الزرقاوي، وكان هذا الـضلع   يف أفغانستان تشكل الضلع الثاين من: وقال أيضاً 
هذا الضلع شكله وأسسه فكـر   هو األساس يف تشكيل منطه الفكري، النصف األول من

 الذي أبو حممد املقدسي م الربقاوي املعروف باسموأكمله الحقا، عصاعبد اهللا عزام، 
أبو مصعب الزرقاوي اجليل الثاين يف [ أهـ  . يف بيشاور بالباكستان١٩٨٩التقي معه عام   

   ]٨تنظيم القاعدة ص 

 ـ الذي أطلقوا عليـه    هلذا التنظيماملنظر األساس بدأ أبو حممد املقدسي: أيضاً وقال 
الدروس واحملاضرات يف املساجد وأماكن جتمع الـشبان،   تسمية مجاعة التوحيد ـ بإلقاء 

أبو مصعب الزرقاوي اجليل الثاين يف تنظيم القاعدة        [ أهـ   . دف ضمهم إيل جمموعتهم   
   ]٨ص

باسـتثناء  مجاعة املقدسي والزرقاوي جلهم مل يكمل دراسـته   يف حني أن: أيضاً وقال 
 الـسعودية متخصـصا بـالعلوم     اجلامعاتبإحدىاجلامعي   الذي أي تعليمهاملقدسي
كان املقدسي أمريا جلماعة  . بكالوريوس اآلداب ، وأبو املنتصر احلاصل علي ١٠٨الشرعية

مجاعة إسالمية سواء أكانت داخـل الـسجن أم    ، ذلك أن كل)بيعة اإلمام (التوحيد 
 تكون له كلمة الفصل يف كل مناحي احليـاة،  خارجه، ال بد هلا من أن تؤمر عليها أمريا،

  .علي اجلميع طاعته، وخمالفته معصية كالمه ملزم للجميع، فهو مزود بنص ديين أن

يعتد ا، يعتـرب مـن املنظـرين     مل يكن املقدسي رجال عاديا، فهو صاحب نظريات 
األصويل، له العـشرات مـن    األساسيني يف العامل العريب واإلسالمي للمنهج السلفي

إبراهيم ودعـوة األنبيـاء    ملة(أشهرها كتابه ، من الكتب واملؤلفات يف هذا اجلانب
حيكم بغري الشريعة  ، وهو مكرس لفكرة التوحيد هللا وحده، مكفرا كل من)واملرسلني 

املبنية علي فهم  اإلسالمية ويتخذ من القوانني الوضعية دستورا للحكم، وهذه الفكرة
التشريع منها بشكل و حمدد للتوحيد يتجاوز أداء العبادات إيل ممارسات حياتية يومية،

يف تكفري كـل   خاص، هي الركن األساس يف فكر اجلماعات السلفية اليت تتكئ عليها
األنظمة مـن   األنظمة العربية واإلسالمية احلاكمة، عالوة علي تكفري كل ركائز هذه

                                                
  . كتابنا هذامن  ) ٥( أنظر ترمجة الشيخ يف هامش صفحة ،  هذه معلومة مغلوطة عن شيخنا حفظه اهللا  108
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 القـصوى  والكتاب الثـاين ذو األمهيـة  . مؤسسات وأجهزة مبا فيها االس النيابية
 الكواشف اجللية يف كفر(تكفري آل سعود حكام العربية السعودية للمقدسي، هو يف 
  يف زرع بذور العنف الذي تشهدهقصوى، وكان هلذا الكتاب أمهية )الدولة السعودية

 السعودية حاليا، إذ اعترف من قاموا بتفجريات اخلرب والرياض منتصف التسعينيات من
  أن أحد املتهمني وهو عبـد العزيـز  القرن املاضي، أم تأثروا مبؤلفات املقدسي، بل

مؤلفاته،  املعثم، اعترف قبل إعدامه بالسعودية، أنه التقي املقدسي يف األردن وأخذ منه
وقناعة  وخاصة مؤلفه املتعلق بآل سعود، وعمل علي نشره باجلزيرة العربية واخلليج،

العمليـات،   ذه ورغم حماوالت إلصاق املقدسي .مبا جاء به قام بتنفيذ تلك التفجريات
بأكثر مـن    أسئلة طرحناها عليه أن يكون قامىه نفي بشدة يف أجوبة خطية ردا علإال أن

  .البحث والتأليف واالجتهاد

بو مـصعب  ا، فكيف سيكون مآل أ إذا كان ذاك حال من قرأ كتب املقدسي وتأثر
  . معه يف السجن سنني عدةىالذي أسس معه تنظيما وقض

ـ        من  األوىل عاش الزرقاوي الفترة    كتبـه  ى سجنه يف كنـف املقدسـي، يتتلمـذ عل
مستكمال ما رسخ يف قناعاته من عبد اهللا عزام، مستمعا للحوارات الـيت    109،وأفكاره

املقدسي وبقية قادة الفكر اإلسالمي يف األردن، املعتقلني معهم بـذات   كانت جتري بني
فته بالعلوم الشرعية، فحفـظ  األثناء كان الزرقاوي يعمل علي تطوير ثقا السجن، يف تلك

أبو مصعب الزرقاوي اجليل الثاين يف تنظيم القاعدة [ أهـ  . عن ظهر قلب القرآن الكرمي
  ]١١-١٠ص

يفرج عين بتدخل ملكـي، مل    من شهرين قضيتها بالسجن، قبل أنأكثروطوال : أيضاً وقال 
ه الروحي أبو معلمه وأبي خالفيلفت أبو مصعب نظري داخل السجن سوي مرات حمدودة، 

  .الذي كان حيتل كامل املشهدحممد املقدسي 

                                                
ا حممد حفظه اهللا    ال شك أن الشيخ أب    : قال الشيخ ااهد أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء              109

  أهـ . فهو أحد من تلقيت عنه التوحيد وتفاصيله، له فضل كبري وعظيم على العبد الفقري 
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استقبلين لدي وصويل سجن سواقة، النائب ليث شبيالت الذي تربطين به عالقة  كان أول من
ومنذ اللحظة األويل، نبهين إيل ضرورة جتنب زيارة غرفة الزرقاوي ومجاعتـه،   شخصية قوية،

ية وال يقبلونين، فكيف ستكون نظـرم إليـك   أنا نائب طروحايت ومنطلقايت إسالم :وقال يل
إذا : إسالميا، لكن حني أحس بفضويل الصحايف يف التعرف إليهم، قال ناصـحا  وأنت لست
األخذ بنصيحيت، فكن حذرا يف كالمك معهم، فان ضيفوك كوبا من الـشاي،   كنت ال تريد
الدخول، زاد هذا اطمئنان، وإال فأحسن اخلروج من عندهم بسرعة كما أحسنت  فهذا مدعاة
كان جيلس يف صدرها فتوجهت منذ اليوم األول إيل غرفتهم، فضويل الصحايف،  احلديث من
 أنا صحايف: بعد إلقاء التحية عليهما قدمت نفسي هلما قائال. املقدسي والزرقاوي أبو حممد

التعرف  متابع للقضايا السياسية، وال أنتمي ألي من اجلماعات اإلسالمية، لكن لدي الرغبة يف
لتحدثوين عنـها   علي تفاصيل قضيتكم اليت تابعتها عرب وسائل اإلعالم، فهل أنتم علي استعداد
ووضع الزرقاوي  بالتفصيل، وأعدكم بنشر روايتكم بوسائل اإلعالم، رحبوا يف أمجل ترحيب،

من ودامت اجللسة أكثر  أمامي كوبا من الشاي، مما أثلج صدري، وأشعرين بالراحة والطمأنينة،
، ومل السياسية باملنطقـة  كان النقاش خالهلا حمصورا مع املقدسي حول التطورات. ساعتني

املعاملة اليت لقيتها أثناء فترة التحقيق  يتدخل الزرقاوي بالنقاش إال مرة واحدة، حني سألين عن
أبو مصعب الزرقاوي اجليل الثاين يف تنظـيم القاعـدة          [ أهـ   . قبل ترحيلي إيل سجن سواقة    

   ]١٣-١٢ص

  اإلمارة أثناء غيـاب وعاد املقدسي الذي توىل.. : وقال عن عمل شيخنا املقدسي يف السجن 
أبو مصعب الزرقاوي اجليل الثاين يف تنظيم القاعـدة         [  أهـ . البحث والتأليف الزرقاوي إيل   

   ]١٤ص

: يـل  وكمـا ق ، يف شيخنا املقدسي حفظه اهللا  ١١٠هذه بعض أقوال الكفار واملبتدعة والعصاة    
  !فسحقاً ملن كان أعدائه أعرف منه مبشاخيه  .واحلق ما شهدت به األعداء 

  

  
                                                

فهي كثرية تطفح ا وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة ، ل القوم قيقة إن املرء يعجز أن جيمع أقوا ويف احل 110
 .. واملرئية 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١١٢ 

  : يطوى وال يروى - حفظه اهللا –الطعن يف شيخنا املقدسي : مبحث 

، إن الطاعنني يف اجلبل األشم الشيخ ادد أيب حممد املقدسي حفظه اهللا ال يضرون إال أنفسهم                 
  !فليتهم يرمحوا ويشفقون عليها 

 همكْلعلى اجلبلِ*** يا ناطح اجلبــلَ العايل لي شفقعلى الرأسِ ال ت ١١١ أشفق  

ولن يفسح  ! وإن طعونام الرعناء احلمقاء اخلرقاء لن جتد هلا حمالً من اإلعراب يف فضاء التاريخ             
 فَأَمـا  والْباطلَ حقالْ اللَّه يضرِب كَذَلك: (قال اهللا تعاىل    ! هلا اال يف كتب اجلرح والتعديل       

دبالز بذْهفَاًء فَيا جأَما وم فَعني اسكُثُ النمي فَيضِ فاألر ككَذَل رِبضي  ثَـالَ  اللَّـهاألم ] ( 
 أنوف وأقـالم    توإن أرغم ، بل إن مصري هذه الطعونات ؛ إىل سلة املهمالت           ] ١٧ :الرعد  

  ! األقزام والطغاة 

 ؛ قـال أبـو بكـر        تطوى وال تروى  املسلم أن يعلم أن أمثال هذه الطعون يف األعالم          وعلى  
إن قوماً يكتبون هذه األحاديث الرديئةَ يف أصـحاب          : - اإلمام أمحد    –املروذي أليب عبد اهللا     

أنا ال أُنكر أن يكون صـاحب     : وقد حكوا عنك أنك قلت      ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
معاذ ، باطلٌ  : وقال  ، فغضب وأنكر إنكاراً شديداً     تب هذه األحاديث يعرفها ؟      احلديث يك 

فكيف يف أصـحاب حممـد      ، لو كان هذا يف أفناء الناس ألنكرته        ! أنا ال أنكر هذا ؟    ، اهللا  
فمن عرفته  : قلت أليب عبد اهللا     . أنا مل أكتب هذه األحاديث      : وقال   . صلى اهللا عليه وسلم   

يـستاهل صـاحب هـذه      ، نعم  : أيهجر ؟ قال    ، يث الرديئة وجيمعها    يكتب هذه األحاد  
  أهـ . األحاديث الرديئة الرجم

فلما . ورجل آخر   ) املخرمي  ( وخلف  ، أمحد  : كانوا عند عبد الرزاق     : وقال حيىي بن معني     
، ديث  طويالً حىت مر بعض األحاوضع أمحد بن حنبل أصبعيه يف أُذنيهمرت أحاديثُ املثالب  

  أهـ . مث أخرجهما مث ردمها حىت مضت األحاديثُ كُلها

وأي  ، ال تنظر فيها: هل تكتب تلك األحاديث اليت فيها املثالب ؟ قال    : وملا سئل اإلمام أمحد     
  أهـ . عليك بالسنن والفقه وما ينفعك! شيء يف تلك من العلم ؟

                                                
 ! ]١٨: النمل [  )مساكنكُم ادخلُوا النملُ أَيها يا : (ه اهللا ونقول لكل الطاعنني يف شيخنا املقدسي حفظ  111



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١١٣ 

يعين فيـه  ، استعرت من صاحب حديث كتاباً      : قلت أليب عبد اهللا     : بل قال أبو بكر املروذي      
لقد استعار سالم بن أيب معيط من      ، نعم: ترى أن أحرقه أو أخرقه ؟ قال        ، األحاديث الرديئة   

 . نعـم : فأحرقه ؟ قال    : قلت  ، فأحرق سالم الكتاب    ، أيب عوانة كتاباً فيه هذه األحاديث       
   ]٨٣٥-٧٩٩أنظر السنة للخالل [ أهـ 

فكذلك القول يف الطعن يف مـن تبـع         ، عن يف الصحابة رضي اهللا عنهم ال جيوز         فكما أن الط  
فال تنـشر كتابـات     ، السيما اددين منهم كشيخنا املقدسي حفظه اهللا        ، الصحابة بإحسان   

بل ويهجر أصـحاا  ، بل ليس هلا إال احلرق واخلرق     ، بل وال ينظر فيها     ، الطاعنني يف شيخنا    
ة العنكبوتية لكي ال يظهـر      ت والشبكات اإلسالمية واجلهادية على الشبك     ويطردوا من املنتديا  

   .ويكفي اهللا عنا وعن املسلمني شرهم، يسمع فحيحهم و نعيقهم

  فإن خالئق السفهاء تعدي*** وال جتلس إىل أهل الدنايا 

  

  :واحلسرة قبل الندم والتتلمذ االستفادة : اخلامتة 

: قالت العرب يف أمثاهلا  " : أهلهأزهد الناس بالعامل   : "  ٢٣ص  " صيد القلم   " جاء يف كتاب    
  :وقال مسيح بن حامت  . ويزهد فيها القُرباء، يأتيها البعداُء ، العامل كالكعبة 

  فيجلّوه غري دار اهلوان*** ال ترى عاملاً حيلُ بقومٍ 

  ـة جمموعتني يف إنسان*** قلّما توجد السالمة والصحـ 

  فهما يف النفوس معشوقتان*** كاناً سحيقاً فإذا حلَّتا م

  يسعى حلجها الثقالن*** هذه مكة املنيعةُ بيت اهللا 

 هد الربية يف احلجرى أَزبِ املكان*** وتقُرهلا أهلها ل  

قبل أن حيصل مـا ال      ، فاهللا اهللا يف االستفادة من شيخنا املقدسي حفظه اهللا والتتلمذ على يديه             
ذكر من رحل إىل    ( بـ  " الرحلة  " قد ذيل اخلطيب البغدادي رمحه اهللا كتابه        لو ، تحمد عقباه 



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١١٤ 

الرحلـة يف   [ أهــ    ) . فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده      ، شيخ يبتغي علو إسناده     
   ]١١٦طلب احلديث ص

وأن يثبته على احلق حىت     ، نسأل اهللا مبنه وكرمه أن جيعل شيخنا املقدسي ممن حيبهم وحيبونه            { 
وعمل صاحل جليل   ، وأن يرزقه الشهادة بعد عمر طويل       ، وأن يصرف عنه كيد األعداء      ، لقاه  ي

وعلـى آلـه   ، وصلى اهللا على نبينا حممد  ، وهو حسبنا ونعم الوكيل     ، إنه بكل مجيل كفيل     ، 
  ١١٢ .} وصحبه أمجعني 

  د الرمحن عني األعادياـفال أبع*** لٌ علي ومنةٌ ـم فضـعدايت هل

مها ـ حبثوا عهليت فاجتنبتاملعاليا*** ن ز ١١٣ وهم نافسوين فاكتسبت 

   أبو مهام بكر بن عبد العزيز األثري حفظه اهللا: وكتب @

  م٢٦/١٢/٢٠٠٨ -هـ ٢٨/١٢/١٤٢٩

Gشیخھ مرؤھذا شیخي فلیرني ا !  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . من كان حيب شيخنا فعالً فليكثر من هذه الدعوات  112
  .١٤٩ص" اإلفادات واإلنشادات " لإلمام الشاطيب رمحه اهللا يف  األبيات  113



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١١٥ 

   : وحنوهاملحق ببعض البيانات

  

   :١١٤ بيان بعض املشايخ والدعاة -١

وقل جـاء احلـق   : " يقول اهللا عز وجل  :  السالم على رسول اهللاوالصالة و احلمد هللا
  : وبعد "الباطل ان الباطل كان زهوقا وزهق

 وأفكارا باطلـه  زائغةمن الغالة ينتحلون عقائد  فقد ظهرت يف مدينة الزرقاء جمموعة قليله
الصاحل رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وسلفنا  توافق عقيدة اخلوارج الذين حذر منهم

  .. األخرى معدودون يف بعض املناطق أفراد ووافقهم على عقائدهم املنحرفة

 بالد املسلمني اليوم الكفر لعلو أحكـام الكفـار   فبعضهم يعتقد بأن األصل يف الناس يف
 .عليها

  .التوقف وبعضهم يعتقد أن األصل فيهم

                                                

أغلبها معروف، من مفاتيح السلفية اجلهادية       شخصية،   ٢٦أنّ البيان محل توقيع     :  قال الكاتب حممد أبو رمان        114
جراح : ، ومن أبرزهم  )خباصة يف الزرقاء وإربد والسلط ومعان وعمان والكرك       (يف مناطق وجود هذا التيار وانتشاره       

الرحاحلة، أبو حممد املقدسي، أبو حممد الطحاوي، أبو عبداهللا رياالت، أبو قتيبة اايل، صخر املعاين، نور بريم، أبو                  
البيان حظي بانتشار واسع يف مواقع املنتديات اجلهادية، واكتـسب          . حممد العابد، عمر مهدي زيدان وجواد الفقيه      

املشروعية، مقابل سحب بيانات اموعة األخرى وأوراقها من تلك املواقع، وهو ما أعاد اىل املقدسي اعتباره لدى                 
 ]األوىل  " اجلولة" املقدسي ينتصر يف     - ريدة احلياة اللندنية  ج [أهـ  .أنصار السلفية اجلهادية داخل األردن وخارجه     

مؤخراً يف األردن والذي    » السلفية اجلهادية «فالبيان الذي وقّعه عشرات من وجوه       : وقال الكاتب حازم األمني     
مـد  أما أبرز املوقعني فهم عمر مهدي من اربد وجواد الفقيه من عمان وأبـو حم       ..  اثنوا فيه على مواقف املقدسي    

 ان ذلـك  إذيف األردن،   » اجلهادية«ويبدو ان للتوزيع املناطقي وظيفة يف تفسري ترابط الشبكات          . العابد من الزرقاء  
 -جريـدة احليـاة    [أهــ  .يتيح للراغب يف ربطها شبكة واضحة من قنوات النفوذ، وملن يرغب يف مراقبتها ايضاً  

 ]م ١٢/١٢/٢٠٠٨
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١١٦ 

 علـى  وبعضهم صـرح بـأن الزرقـاء عنـدهم كبـاريس مـن حيـث احلكـم        
شهادم بالتوحيـد   إلسالمهمفيها فاملسلمون عندهم كالكفار األصليني وال يشهد الناس 

  .اإلسالم حجهم أو غري ذلك من شعائر أو صالم أو صيامهم أو زكام أو

أئمـة   وبعضهم يرى كفر مجيع أئمة األوقاف حىت افتخر أحدهم بأنه مل يـصل خلـف  
 يكفر أئمة األوقاف بالعموم  الوبعضهم. املساجد منذ مخس سنني وآخر منذ عشر سنني

   .جييز الصالة خلف أحد منهم ولكنه ال

 فهو كافر بدعوى أم مل جيتنبـوا  الكافرة وبعضهم يرى أن كل من عمل يف احلكومات
  .. لالجتناب املكفر لتاركه ومضبوطة معلومةحدود عندهم  الطاغوت إذ ال

يتهمون بعضهم بـالتثبيط عـن    ة املوحدين فتاراإلخوة يف الطعن يف أكثرهموقد اشترك 
وأـم يـسمون ااهـدين     الطعن يف ااهدين أو بالفرار من ساحات اجلهاد اجلهاد أو
 ال كاذبةذلك دعاوى   وأم يفترون ويكذبون على ااهدين وكلوالتكفريينيباخلوارج 

 اإلخوةمون وتارة يته" صادقني قل هاتوا برهانكم إن كنتم" قال تعاىل .. برهان هلم عليها
ااهدين وال بينه هلم على ذلك إال الظـن   العاملني يف كفالة األرامل واأليتام بأكل أموال

يقولوه وينسبون إليهم التراجع أو تأييد التراجعـات   مل  مااإلخوةوالبهتان، وتارة يقولون 
 يقولون عن اجلهاد يف العـراق أن  اإلخوةبعض  ويكذبون عليهم عن عمد كدعواهم أن

أم يفترون ويكذبون على ااهدين كـل   ودعواهم! ملسلمني هناك يقتل بعضهم بعضا ا
  .ذلك دون أدىن بينه

 والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني: ( وقد قال تعاىل 
   )وإِثْما مبِينا

  .بعضا ألمر أن كذب بعضهم على بعض وكذّب بعضهمحىت آل م ا

ووزعوها بني  بهم عرب شبكة اإلنترنت ويف أوراق نشروهاي ضالالم هذه وأكاذاوقد بثو
  :  الشباب حتت مسميات متنوعة وأمساء ومهيه تستروا ا منها
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١١٧ 

( باسـم   ـ وأخـرى ) .  يف حكم الفرار من ساحات اجلهاداالجتهاد( ـ أوراق باسم 
عيسى  اليمان بن عبد الكرمي بن" كالمها للمدعو ) ب باليمني على منهج املفسدين الضر
 ".املدين

أسد "بقلم املدعو ) نعم خرجنا ( ـ وأوراق باسم  )املرموقة الشخصية (باسمـ وورقه 
  ".أبو قاسم املهاجر" بقلم) املقدسي يتقدم إىل الوراء( باسم  ـ وأوراق". بن الفرات

أيب القعقـاع  "  بقلم املدعو ) العاملية كلمة عتاب للجبهة اإلسالمية (ـ وأوراق باسم  
  " .الشامي

والعديد من ذلك مما كتبوه ونشروه ووزعوه وقـد   -) الطاغوت قاهر(ـ وأوراق باسم 
اجلهال فقاموا بتوزيع أوراقهم مبا حتويه من كذب وتان  ساعدهم على ذلك جمموعه من

التحذير منهم والدعوة إىل هجرام مع أن بعضهم يزعم و  عليهماإخواننوغضبوا إلنكار 
 التبـيني  يف االحتياطولوال ما أوجبه اهللا علينا من .. الضالة  أنه ال يؤيدهم على معتقدام

  . بأمسائهم اهمنوالتثبت لسمي

 اليت الزائفةالعقائد   بأن هذهواجلماعة السنةويعلم كل من لديه معرفه بأصول اعتقاد أهل 
الذين حذر منهم املـصطفى    هي من أقاويل فرق اخلوارج األقدمنياموعةا هذه انتحلته

 ويـساملون أهـل   اإلسالم والذين كان حاهلم كهؤالء يعادون أهل ..كثريةيف أحاديث 
  ..واملـسلمون  الـدعاة األوثان فسلم منهم الفرس والروم والكفار ومل يـسلم منـهم   

 الباطلـة عقائدهم   ونتربء منالزائغة الضالة عةاموولذلك فنحن حنذر إخواننا من هذه 
 ( : نشرها لقوله تعاىل  علىاإلعانةكما حنذر من كتابتهم وأوراقهم وحنذر من تداوهلا أو 

كما وحنذر من جمالستهم أو   )والعدوان وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث
 عن إخوانه كان عنـدنا متـهما   وشذ مصاحبتهم واالستماع إليهم ،ومن خالف يف هذا

من خفيت علينا بدعتـه  (القائلني  يلحقه من اإلجراء ما يناسبه ألن هذا من طريقة السلف
) فقد أعان علـى هـدم اإلسـالم     من وقّر صاحب بدعه(وقوهلم ) مل ختفى علينا ألفته 

كم من دين خليله فلينظر أحد املرء على" وأحسن من هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  " .خيالل
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 اإلنترنت أن ال يفـسحوا  ة على شبكاإلسالمية احلواريةكما ندعو إخواننا يف املنتديات 
على صفحام أو نشر ضاللتهم ،ونطلب منهم مـن   بالكتابة الضالة اموعةاال هلذه 

 أن يتتبعوا أمساءهم واجلماعة لسنةاعقيدة أهل  باب حق املسلم على املسلم وواجب نصرة
املنتديات ليقوموا مبنعهم من نشر ضالالم وافتراءام وحنـن    اليت يكتبون ا يفستعارةامل

القائمني على هذه املنتديات بأم سيفعلون هذا وحيذون حذو منتدى  حنسن الظن بإخواننا
 نكتب هذا براءة من عقائد الزيغ والغلو  ..بادر إىل ذلك مشكورا  الذياإلسالممشوخ 

 ..راءة مــن منــهج املفــسدين واملبتــدعني والغــالة    وبــ ..والــضالل
واملبتدعني و صلى اهللا   متميزا عن منهج أهل الغلوواجلماعة السنةليبقى منهجنا منهج أهل 

  ..على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  . أقر على ذلك وأيده اإلخوة املوحدون يف األردن
  : وصادق عليه كل من

 قداح جراح عبد الكرمي ·
 املقدسي أبو حممد ·
 الطحاوي أبو حممد ·

 عمر مهدي أمحد زيدان ·
 الفقيه أبو سراقه جواد ·

 أبو عبداهللا رياالت ·
 عباده أبو ·

 أبو قتيبه اايل ·
 املعاين صخر ·
 أبو حممد العابد ·

  نور بريم ·

 )أبو اشرف(إبراهيم مجعه  شريف ·
  أبو ابراهيم-نصري عزالدين الطحاينه ·

 اهيم عبد اهلاديرشاد إبر ·



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١١٩ 

 العذاربه حممد أمحد ·
 حممد عبد الواحد ·
 خليل أمحد فتحي ·
 حممد علي أبو عباد ·
  رائد موسى عيسى ·

 أبو عبد الرمحن-حممد حسن ·
 العبد وليد أبو ·

 عماد سليمان عبيدات ·
 معتصم أبو عبد الرمحن ·

 أبو سعد ·
 أبو مسلم ·
 ثابت أبو ·

  .  العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب

  

 :منرب التوحيد واجلهادموقع تنبيه من  -٢

 

عليه بعـض الفـضائيات    حنيط إخواننا املسلمني يف كل مكان علما وحنذرهم مما دأبت
التراجعات وذلك " ملوضة" والكتاب املنفذين لتوصيات مؤسسة راند الصليبية من الترويج

طائفة من أهل الكتاب آمنـوا   وقالت: (وفق خمطط عندهم حذرنا اهللا منه يف قوله تعاىل 
ومن ذلك مـا  ) لعلهم يرجعون بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره

خياالم ومن آمانيهم   من نسج- حبق الشيخ أيب حممد املقدسي –كتبه بعض الكتاب 
بلغنا من أن فضائية العربية سـتقوم ببـث    وأيضا ما الباطلة اليت ال ترتكز على دليل؛

التراجعات املتخيلة واملزعومـة الـيت    يناقش" صناعة املوت"لقة خاصة من برنامج ح
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وثبته على احلق املبني ، مستغلني منعـه   يتمنوا من الشيخ أيب حممد املقدسي حفظه اهللا
  . املختلفة لينسبوا إليه ما يشتهون املعلوم لكل أحد من مقابلة وسائل اإلعالم

ملثل هذه الربامج والفضائيات والكتاب فيما ينـسبونه   اقيةوكل إخواننا يعلم أن ال مصد 
يرد ذلك يف منرب التوحيد واجلهاد إذ هو اجلهة الوحيـدة   إىل الشيخ املقدسي عموما ما مل
  .املقدسي الناطقة واملتحدثة باسم الشيخ

الفريات املنسوبة   حول عدد من- حفظه اهللا -كنا قد نشرنا إجابات للشيخ أيب حممد و
  ) ..فيما يلي  " ٣" أنظر رقم  ( ه ، و هذا نص ذلكإلي

  )و اهللا غالب على أمره و لكن أكثر الناس ال يعلمون( 
  منرب التوحيد واجلهاد

  ١٤٢٩/ذو احلجة/١٢ -األربعاء 
  11/12/2008 املوافق

 
  :أسئلة حول فريات منسوبة للشيخ أيب حممد املقدسي  -٣

وبركاته، لدينا بعـض التـساؤالت،    ورمحة اهللالشيخ أبو حممد املقدسي، السالم عليكم 
  :عليها نرجو أن تشفي غليلنا باإلجابة الواضحة

تـربأمت مـن     هل فعال أنك وجمموعة من شباب التوحيد يف األردن قد:السؤال األول 
 طائفة من إخوانكم املوحدين الذين هم على منهجكم ألجل دفاعهم عـن أيب مـصعب  
 الزرقاوي و هل ميكن أن نعترب هذا من التراجعات كما زعم املدعو حممد أبو رمـان يف 

 ؟مقاله الذي نشر يف صحيفة احلياة 
اادلني عن اموعة اليت نشر بيان الرباءة مـن    هل حقا ما يزعمه بعض:السؤال الثاين 

ة اليت دعومت الـشباب  بادرمت بنشر البيان والكلمة الصوتي معتقدام الزائغة هل حقا أنكم
لكتاب فصل املقال يف هجر أهـل البـدع والـضالل دون أن     فيها إىل هجرام وقدمتم

  ؟احلجة عليهم تناقشوهم أو جتالسوهم أو تقيموا
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املشار إليـه أعـاله أن     زعم املذكور الكاتب حممد أبو رمان يف مقاله:السؤال الثالث 
مهمه لكم وأـا متثـل    هاد ميثل تراجعاتكتاب الثالثينية وكتاب وقفات مع مثرات اجل

  ؟خصومة مع ورثة الزرقاوي فما تعليقكم على هذا
 ما رأي الشيخ يف كتاب فرسان الفريضة الغائبة أليب قدامة صاحل اهلامي :الرابع  السؤال
  ؟أخت ايب مصعب الزرقاوي  زوج

  :اجلـواب
  ..اهللا احلمد هللا والصالة والسالم على رسول

فلم أتربأ أنـا    فإجابيت عليه أن هذه الدعوى عارية عن الصحة؛ال األولبالنسبة للسؤ 
واجلهاد ويف املنتـديات مل   وإخواين املوقعني على البيان املذكور واملنشور يف منرب التوحيد

هم جمموعة صغرية مـن اجلهـال    نتربأ من إخوة لنا على املنهج احلق بل املعنيون يف البيان
دروسنا وال سجنوا معنا وال كـانوا   ن األيام يف حلقة أو درس منالذين مل جيلسوا يوما م

من طلبة العلم وال مـن أصـحاب    يف يوم من األيام يف ساحة من ساحات اجلهاد وليسوا
يوافق أكثرها ما كان عليه اخلـوارج   املنهج احلق بل ينتحلون عقائد زائغة وأفكارا متهافتة

األصل يف الناس اليوم يف البالد الـيت    يرى أناألوائل من تكفري الناس بالعموم؛ فبعضهم
الكفر، وبعـضهم يـرى التوقـف     ينتسب مجهور أهلها لإلسالم يرون أن األصل فيهم

أحدهم عـن مـستور    وبعضهم يرى أن الزرقاء كباريس من حيث أحكام الناس، وسئل
ه وما فلما قيل ل احلال الذي يسري يف الشارع ما حكمه فقال هو مشرك كافر ألنه مشرع،

فهو يقرهم علـى   يدريك أنه مشرع أجاب بأنه مل يظهر الرباءة من الطواغيت املشرعني
  .التشريع

ويظهر براءته مـن الطواغيـت    ويشترط أكثرهم للحكم باإلسالم على اإلنسان أن يعلن
  .واملشرعني وتكفري أنصارهم بأعيام فإن مل يفعل كفروه

يكفـر   ساجد العاملني يف األوقاف وبعضهمومجيعهم ال يرى جواز الصالة خلف أئمة امل
 مجيع أئمة األوقاف وبعضهم يفاخر بأنه مل يصل منذ مخس سنني بل وعشر سنني مجعـة 
 وال مجاعة يف أي مسجد من املساجد اليت يؤم ا أئمة األوقاف وغري ذلك من ضالالم

 اجلماعـة عنـهم  اليت أوجبت علينا الرباءة من منهجهم ومتييز منهجنا منهج أهل السنة و
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 وذلك كون بعضهم ينسب إلينا من قبل بعض الطوائف املعادية ملنهج التوحيد ويشغبون
معـه   بذلك على دعوتنا وحياولون تشويهها بنسبة أقاويل هذه الفئة إلينا، األمر الذي لزم

هو أصل  التحذير من هذه الفئة وإعالن الرباءة من منهجها الباطل وعقائدها الزائغة وهذا
 وليس صحيحا أن خصومتنا معهم ألجل دفاعهم عن الزرقاويصومة مع هذه الفئة اخل

 أو أن السبب أم طائفة من أنصار الزرقاوي وورثته كما زعم الكاتب حممد أبو رمان
  هم أقرب الناس مـن - الذي نشر يف منرب التوحيد واجلهاد –فاملوقعون على البيان 

 ولو كان بني ظهرانيهم ملا كان له إال أن يتربأ منالزرقاوي وأعرف الناس به وبعقيدته 
   .هذه الطائفة الضالة كما فعل إخوان
جنس التراجعات اليت يروج هلا اليـوم يف بـالد    وعليه فال ميكن إعتبار هذا البيان من
ألننا مل نقل يف يوم من األيام بشيء مـن هـذه    املسلمني وعرب وسائل اإلعالم املختلفة

وهذه كتاباتنـا املنـشورة تـشهد ـذا      هلا تراجعا حىت يعترب إنكارناالعقائد الزائغة 
  . فلرياجعها من شاء التثبت

ذلك مما ذكر يف   فليس صحيحا أننا بادرنا إىل كتابة البيان ونشره وغريأما السؤال الثاين 
جالستهم مرتني يف  السؤال دون أن نناقش اموعة اليت أشار إليها البيان فأنا شخصيا قد
يف تكفري مـوظفي   بيت اثنني منهم وناقشتهم يف اعتقادهم تكفري أئمة األوقاف وناقشتهم

أنكـرت   احلكومة بالعموم حبجة عدم اجتناب الطاغوت وأنكرت عليهم ذلك كله كما
إخواين ومهم  عليهم كتابام اليت يكتبوا وأشار البيان إىل بعضها وأنكرت طعونام يف

عقدت يف بييت جلـسة   أمانتهم وغري ذلك مما أشار البيان إليه كماالباطلة اليت تشكك يف 
املوقعني على البيـان   نقاش ألحدهم وحضر معه نصري له يعينه حضرها طائفة من إخواننا

كان منـه إال أن   وغريهم حاورته يف معتقده وأظهرت جهله وتناقضه جلميع احلضور فما
السابقة وهي تكفـري    والرباءة من عقيدتهأظهر موافقتنا على عقيدة أهل السنة واجلماعة

الرباءة من الطواغيت رغم ما  الناس بالعموم وعدم احلكم هلم باإلسالم حىت يعلنوا ويظهروا
بعد مدة عاد وانقلب علـى   هم فيه من استضعاف وأثبتنا تراجعه ودوناه على الورق، مث

  ..تكفريي أنا أيضا وزاد على معتقده الفاسدعقبيه وقال أنه مل يتراجع عن معتقده 
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املنتديات فجاءتين من بعـضهم   كما أنين ناقشت جمموعة منهم على اإلنترنت عرب بعض 
فيما أصر آخرون على املكابرة  بعد جوالت من النقاش رسائل اعتذار ورجوع إىل اجلادة
جزءا ليس بالقليل مـن وقـيت    والتمسك مبذهبهم الفاسد وعقائدهم الزائغة وقد أضعت

ما استدبرت ما كنت ألختار   هذا كله لست بنادم عليه، ولو استقبلت من أمريالثمني يف
يرجعون، ومل يسؤين سـبهم   غري هذا الذي فعلته مع هؤالء القوم معذرة إىل ربنا ولعلهم

حققوها هم يل بـسبهم   وطعنهم وكذم علي إذ أن الرباءة من باطلهم من مقاصدي فإن
  . وطعنهم فقد حققوا يل بعض مقاصدي

 فليس صحيحا ما ادعاه الكاتب املذكور؛ فهو يهرف مبا السؤال الثالث أما اإلجابة على 
مبا ال يعلم ويتبع أماين يتخيلها يف أحالم يقظته مل يسمعها منا يف يوم من  ال يعرف ويتكلم

  !األيام
 وكتبتـه حينمـا  فكتاب الثالثينية كتبته يف السجن قبل هذه اخلصومات املذكورة بكثري 

، فلم يكن مثرة    يف غرفة واحدة مع الزرقاوي وكان على اطالع كامل على حمتواه          كنت  
إذ مل نقل بـشيء مـن    وال كان تراجعا عن اخطاء انتحلناها يف يوم من األيام خصومة
التكفري اليت وردت فيه يوما من الدهر حىت يعترب ذلك تراجعا، وكذلك الوقفـات   أخطاء

 للجهاد وااهدين يف كافة أحناء املعمـورة مل تكـن  مثرات اجلهاد اليت نصحنا فيها  مع
 خمصصة للرد على الزرقاوي وحده كما يدعي البعض بل هي عامة نصحت فيها للجهاد

ولكن بعض احلمقى واملغفلني يصرون على تـسخيفها وتـضييقها          وااهدين عموما،   
داعيـة  وأنصح كـل  : (  مع أين نوهت يف مقدمتها بقويل أشخاص معينني وحجرها يف

.. وتدبرها وتأملها واالستفادة من التجارب واألمثلة اليت أودعتـها فيهـا    وجماهد قراءا
هذه االستفادة وإِضعاف مثرا أو تضييعها يف البحث عمن يقصد الـشيخ   وعدم تشتيت

واخلطب أعظم من .. فاألمر أكرب من األشخاص .. يقصد فالناً أو عالناً  والتفكري بل عله
وحنن حباجة لعقول ترتفع عن هذه السطحية يف تناول األشياء ، وال حتجر  .. مهذا التحجي
  ) .. األمور يف أشخاص معينني أو مسميات أو حتصر

أيب قدامة فلم يؤملين ما افتراه علي ونعتين فيه مـن   خبصوص كتاب : أما السؤال الرابع  
الغالة املذكورة إذ هـو مل  اجلهال من السماعني لطائفة  الكذب والبهتان املنقول عن بعض
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هؤالء وال كان معنا يف السجن حىت يكون نقلـه مباشـرا    يراجعين يف شيء مما نقله عن
أقول هذا كله مل يسؤين ألنه وينقل عن جمروحي العدالة،  لألمور، فهو يتكلم فيما ال يعلم
 ، وإمنا ساءين وبـشدة وعتبـت  وعند اهللا جتتمع اخلصوم ليس أول وال آخر مفتر علي

له كتابه كالمه السخيف وافتراءاته الفجـة علـى     اليت نشرتنتدياتبعض املبسببه على 
الزرقاوي حفظها اهللا من كل سوء، وكلما أنكر  أختنا الكرمية الفاضلة زوجة أيب مصعب

إصرارا وإحلاحا ومتسكا بذلك وزاد عليه بتـهم هلـا    عليه بعض إخواننا ما كتبه عنها زاد
ذلك خالف متعلق باجلهاد واملنهج وأنـه تـاريخ     أن يدعي أنجديدة، وال يستحيي من

واالستشهاد ا هنا حرصا على عدم ترديـد   جيب أن يسجل، ومل أحب تكرار سخافاته
  . إساءاته إلختنا الفاضلة املربأة

كل العجب منه يدعي الدفاع عن الزرقاوي مث يسيء إىل أعـز النـاس علـى     والعجب
 دفاعه ما نشر هذه اإلساءات وأصر عليها ولرعى حرمة من خملصا يف الزرقاوي، ولو كان
غريته، فواهللا إين ألعلم من معرفيت بغرية الزرقاوي الشديدة على أهله لو  يدافع عنه ولراعى

قرأ إساءات هذا الرجل ألهله ألنساه ذلك كل إساءة انربى هذا الرجـل   أن أبا مصعب
 لكتابه ولـو علـى حـساب عـرض     ليمتطي صهوة الشهرة والترويج لدفعها فيما زعم

فالرجل مل يكن يوما من األيام على منهجنا بل سألت أبـا   وعلى كل حال.. الزرقاوي 
فنصيحيت ملن ساهم يف نشر ..فأخربين بأنه إخواين املنهج  مصعب عنه حني كنا يف السجن

ن إساءات على باطله وليس أقل من أن حيذفوا ما حوته كتاباته م كتبه أن يتق اهللا وال يعينه
  ..أصروا على إبقاء كتبه منشورة يف مواقعهم إىل زوجة الزرقاوي إن

األسئلة وأسأل اهللا تعاىل الثبات على احلق املـبني وأسـأله    هذا ما عندي إجابة على هذه
 .. وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني اهلدى والسداد وصلى اهللا

 أبو حممد املقدسي
 ١٤٢٩ذو احلجة 3

 م2008_12_1
  

  



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٢٥ 

  :بيان للشيخ أيب بصري الطرطوسي حفظه اهللا  -٤

  التفريق بني التناصحِ والتراجع
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  . احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد  
وغرينا من الدعاة العاملني الذين هلم سابقة علم وبالء وجهاد يف كلما مهمنا ـ   
أو ترشيد ..  ـ بتوجيه نصيحة  حفظه اهللاكأخينا الشيخ أيب حممد املقدسياهللا سبيل 
.. أو توجيه ضالٍّ إىل جادة احلق والصواب .. أو تقومي جتربة .. أو تصحيح خطأ .. عملٍ 

.. بالعويل .. ووسائل إعالمهم املأجورة الرخيصة .. ارتفعت عقرية العلمانيني احلاقدين 
قد انقلبوا .. ها هم شيوخ اجلهاد قد تراجعوا .. افرحوا .. انظروا : والنباح.. والصراخ 

اآلن قد عرفوا .. اآلن قد عرفوا احلق .. وبدلوا .. وغريوا .. على أنفسهم وأدبيام 
يشككون بوالئهم .. أين كانوا من هذه النصوص من قبل .. نصوص الكتاب والسنة 

واملكر .. وما حيملهم على هذا الكيد .. دين وإلخوام وأبنائهم ااه.. لدينهم وأمتهم 
  : والعويل إال أمرين.. والكذب .. 

وبني الشيوخ والعلماء العاملني ..  أن يحدثوا شرخاً كبرياً بني ااهدين :أحدمها  
أن يحدثوا إسفيناً عميقاً يف الثقة الواجبة والقائمة بني ااهدين وبني .. الناصحني 

فيحرمون بذلك ااهدين من االستفادة واإلصغاء إىل نصائح . .شيوخهم وعلمائهم 
وليبقى ااهدون يف .. مع مسيس حاجتهم إليها .. وتوجيهات علمائهم وشيوخهم 

الساحة مبفردهم ـ من دون هدف حمدد وال خطة راشدة ـ يتخبطون ببعض أخطائهم 
والتهكم .. شل والف.. وعرضة للهلكة .. فيكونون بذلك لقمة سائغة للعدو .. 

  ! ومن وراءهم من ارمني احلاقدين.. من قبل هؤالء املنافقني املأجورين .. والسخرية 
 لكي مينعوا الشيوخ والعلماء العاملني من أن يقوموا بواجبهم حنو أمتهم :ثانياً  

وترشيدهم إىل .. وتوجيههم .. فيمسكون عن نصحهم .. وإخوام وأبنائهم ااهدين 
حبيث كلما هم عامل من العلماء أن يقوم بواجب النصح .. واألحسن عمالً .. األصوب 
وتراجع .. وتوقف .. أمسك .. وما يملي عليه دينه من واجب يف بيان احلق .. والتوجيه 

وحىت ال تثار .. حىت يسلم عرضه ودينه من التشهري واألذى .. وآثر الصمت .. وتردد .. 
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١٢٦ 

.. والتغيري .. واالنقالب .. ويرمونه بالتراجع .. ني املأجورين ضده وسائلُ إعالم املنافق
  !والتبديل

ليكون .. وهم بذلك أيضاً حيققون ما متت اإلشارة إليه يف النقطة األوىل أعاله 
اخلاسر األكرب من وراء هذه اهلجمة واملكر هم ااهدون؛ ليحرموم من أدىن توجيه أو 

  مع .. نصح أو ترشيد 
  ! اسة إىل ذلكحاجتهم امل

.. وقد وجِد ـ ولألسف ـ من املسلمني من يصغي إليهم وإىل إعالمهم الكاذب   
.. وتشكك البعض باملنهج وصحة الطريق .. ففنت البعض .. فصدقهم فيما قالوا وأذاعوا 

وإِذَا  .. وهذه نتيجة هي من مجلة أهداف ومرامي صخب وكذب هؤالء املنافقني 
م رأَم ماءهج مهنرِ مي اَألملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو واْ بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخاَألم ن

لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوالَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ إِالَّ قَليالً 
٨٣:النساء .  

  :والتحذير.. والتنبيه .. لذا فقد تعني البيان   
ومن وراءهم من العدو ممن .. املأجورين .. املنافقني .. فنقول هلؤالء العلمانيني 
وفروا عليكم الصراخ .. هونوا عليكم .. أنتم وامهون : يتربصون باألمة الشر والدمار

ذا التراجع الذي تفترونه من عند أنفسكم أما ه.. موتوا بغيظكم .. والعويل .. والنباح 
وليس .. فإننا ـ وهللا احلمد ـ ال نعرفه .. وتتحدثون عنه لغرضٍ خبيث يف أنفسكم .. 

ومن .. ومل نسمع عنه إال منكم .. وال تفكرينا .. وال أدبياتنا .. هو من قاموسنا 
  ! إعالمكم الفاجر

.. ق منذ أكثر من ثالثني عاماً حنن ـ بفضل اهللا تعاىل ـ على هذا املنهج والطري  
نزداد يقيناً .. ويومٍ .. وأسبوع .. بل وكل شهر .. ويف كل عامٍ .. مل حند عنه قيد أمنلة 

حىت .. وأنى ملن ذاق طعم احلق .. على يقني بأننا على احلق الذي ليس بعده إال الضالل 
نسأل اهللا تعاىل .. جع عنه سرى بني شغاف قلبه ـ ومنذ أكثر من ثالثني عاماً ـ أن يترا

  . الثبات وحسن اخلتام
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١٢٧ 

.. هم منا وحنن منهم .. وقرة أعيننا .. وأبناؤنا .. اعلموا أن ااهدين هم إخواننا   
ونساء وحنزن خلطئهم .. نفرح ونسر حلسنتهم .. ويسيئنا ما يسيئهم .. يسرنا ما يسرهم 

وإن بدا ـ أحياناً ـ لبعض العيان املصابة .. ائه حزن الوالد الشفيق الرفيق الرحيم بأبن.. 
  ! أن فيه نوع قسوة وشدة.. بالعشى والعمى 

.. وعقيدة .. وخلُق .. فهو بالنسبة لنا دين .. أما التناصح والتوجيه والترشيد   
وهو مهمة األنبياء والعلماء املصلحني عرب التاريخ كله وإىل أن .. ودعوة وحياة .. ومنهج 
وما كان كذلك ال يمكن أن نتخلى عنه يف أي مرحلة من .. هللا األرض ومن عليها يرث ا

سنستمر يف .. مهما أثريت حولنا األراجيف واألباطيل .. مراحل صراع احلق مع الباطل 
وااهدين ـ طليعة وصفوة األمة ـ منهم .. القيام بواجب النصيحة للمسلمني بعامة 

.. وتغيرياً .. اً وكيداً من عند أنفسكم ـ تراجعاً وإن مسيتم ذلك ـ كذب.. خباصة 
.. وغري ذلك من مفردات التراجع اليت تستخدموا .. وتبديالً يف املواقف .. وانقالباً 

والقيام بواجب النصيحة .. فهذا كله ال يثنينا ـ بإذن اهللا ـ عن املضي فيما حنن عليه 
.. فالدين كله النصيحة .. وترشيده  .. لكل من يتعني علينا نصحه وتوجيهه.. والتناصح 

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا  والناس كلهم يف خسر 
  . ٣:العصربِالصبرِ 
وال .. ال تلتفتوا : ويف اخلتام نقول جلميع املسلمني، وخباصة منهم ااهدين  
وال تصدقوا هلم كلمة .. اجيف وكذب إعالم هؤالء املنافقني املأجورين ألر.. تسمعوا 

فيمن تثقون فيهم من شيوخكم وعلمائكم ما مل تسمعوا منهم ومن مصادرهم املوثوقة 
ال تدعوا بينكم فرجة للمنافقني .. رصوا الصفوف .. سريوا على بركة اهللا .. مباشرة 

.. ال تلتفتوا إىل نباح الكالب املسعورة اجلرباء  .. وال ألقاويلهم وأراجيفهم ..املرجفني 
.. وكالب الباطل ـ على جنباا ـ تنبح .. فقافلة احلق تسري .. وال تعريوها اهتماماً 

وأن ما مضى أكثر مما .. وأن مع العسر يسرا .. واعلموا أن النصر مع الصرب .. وتلهث 
  .يرمحكم اهللا.. هللا عباد ا.. والصرب الصرب .. فالثبات الثبات .. بقي 

  َفُونصا تملُ ميالْو لَكُمو قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح فقْذلْ نب
١٨:األنبياء .  
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١٢٨ 

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
  عبد املنعم مصطفى حليمة 

  " أبو بصري الطرطوسي " 
  .  م١٣/١٢/٢٠٠٨.  هـ١٥/١٢/١٤٢٩

  
  :بيان مركز املقريزي للدراسات التارخيية  -٥

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  بيان مركز املقريزي بشأن احملضار
 هاين السباعي. د

  املقريزي للدراسات التارخيية مركز مدير

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وعلى أصحابه   
 :ما بعدأ.تسليماً كثرياً وسلم

أحسم األمر يف أخ  لقد طلب مين إخوة أفاضل من أماكن متفرقة يف بقاع األرض أن
منتديات ويتهجم  يلقب باحملضار يدير منتدى يعرف مبنتدى مداد السيوف ويكتب يف عدة

 على بعض املشايخ فهل زكيته أو أزكيه؟

 :أقول وباهللا التوفيق

] ٢٨٢ البقرة  [) وال يأب الشهداء إذا ما دعوا(من منطلق قول اهللا تعاىل يف حمكم الترتيل 
  :التايل أوجز شهاديت على النحو . ]٢الطالق [ ) وأقيموا الشهادة هللا: (وقوله تعاىل

 .األيام صاحب منتدى مداد السيوف يف أي يوم من) احملضار(إنين مل أزك : أوالً
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١٢٩ 

  معي مرة أوكما أؤكد على أنه ليس كل من حضر عندي خطبة مجعة أو صلى: ثانياً
 مرتني أو أهديته كتاباً من مؤلفايت أو اسطوانة دروسي وخطيب يكون قد حصل على ثقيت

   .وتزكييت؛ فليس هذا طريق تزكية وتوثيق الرجال شرعاً

احملضار  كيف أزكي من يتطاول على بعض مشايخ أهل السنة األخيار خاصة غمز: ثالثاً
 .وإياه على احلق يخ أيب حممد املقدسي ثبتنا اهللامؤخراً وملزه وطعنه وجترحيه يف فضيلة الش

وما  (.خرياًً ال أزكي وال أوثق من يطعن يف بعض املشايخ الذين ال نعلم عنهم إال: رابعاً
  ]٨١يوسف [ ) شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني

 :ويف اخلتام

 الزمان، وأن  م قلة يف هذاأدعو األخ احملضار أن يتق اهللا يف شيوخ ودعاة أهل السنة فإ
املقدسي وغريه من  يتوجه إىل اهللا تعاىل بالتوبة النصوح مما اقترفه يف حق الشيخ أيب حممد
حتت راية التوحيد  مشايخ أهل السنة املشهود هلم بنصرة أهل احلق والذب عن ااهدين

ثرهم بدل أن وما أك مث فليوجه جهده العملي إىل الرد على أعداء اإلسالم. يف كل مكان
ودعاوى األفاكني  ينشغل بغمز وملز بعض املشايخ الذين يتصدون ألباطيل املرجفني

يبادر برسالة اعتذار إىل  وأدعوه إن كان حمباً التباع احلق أن.! املتربصني بأهل احلق الدوائر
: قول اهللا سبحانه وتعاىل وليتذكر.. الشيخ أيب حممد املقدسي وغريه من شيوخ أهل السنة

اهللا إن اهللا يغفر الذنوب  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة(
[ ) يكم العذاب مث ال تنصرونتوأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يـا. مجيعاً
 ]٥٤، ٥٣الزمر

  واهللا على ما أقول شهيد

 مركز املقريزي للدراسات التارخيية
 هـ1430  من صفر٩لندن يف 
  م٢٠٠٩ فرباير ٤ق املواف
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١٣٠ 

   :- سواحل الشام –بيان السلفية اجلهادية يف بيت املقدس  -٦

  االنكسارعصي على ..جبل أشم ) أبو حممد املقدسي ( 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   ؛احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  أخوة الدعوة والتوحيد واجلهاد
   حممد طاهر الربقاويعصاممساحة الشيخ 

  حفظه اهللا ورعاه) حممد املقدسي أبو ( 
  حنييكم بتحية اإلسالم العظيم

  فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين              { :قال تعاىل   

    كُللُوا وقَاتو دعن بأَنفَقُوا م        ـبِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعسـورة  ) ١٠(} ا و
إِنَّ اللَّـه   { ، سورة احلجر ) ٩٤(} فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكني     { ، احلديد

  سورة احلـج) ٣٨(} يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ
  من بيت املقدس وسواحل الشام

  من قلب احلصار واإلغالق
  من ثغور الرباط واجلهاد والتحدي

) أبو حممد املقدسي    ( نربق بأمسى وأرفع درجات التقدير والوفاء لشيخنا عصام الربقاوي          
ـ ) اخلصوم ( مثمنني غاليا ، ورافعني عاليا صموده األسطوري يف مواجهة       وا اللذين عارض

  ) ..صدا عن سبيل اهللا ( دعوة التوحيد واجلهاد ، ووقفوا سدا منيعا يف وجهها 
على هذا الصمود والتحدي النابع من ثباته على تعـاليم         ) الصامد الصابر   ( فهنيئا لشيخنا   

الدين احلنيف، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السالم ، استجابة وطاعة ملا جاء بـه الـوحي      
  ) .يب املصطفى عليه الصالة والسالم الن( األمني إىل 

}نيملسلْمى لرشبى ودهواْ ونآم ينالَّذ تثَبيل قبِالْح كبن رسِ مالْقُد وحر لَهزقُلْ ن{  
  سورة النحل) ١٠٢ (
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١٣١ 

 ،  فهاهو شيخنا الداعية ااهد الصابر يصدع باحلق املبني ، فال خياف يف اهللا لومة الئـم               
فطاردته كافة األجهزة األمنية ، وأحاطت به طيور الرصد واملتابعة ، وألقت بـه أيـادي                

عـداوة علنيـة   ( اخلصوم يف غياهب السجون ، فكانت تلكم األيادي املخاصمة لشيخنا        
ليس حبا يف مال وال جاه وال رغبـة يف          .. لدعوة الشيخ اليت دعا إليها الناس       ) وصرحية  

عوته إلتباع تعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء اليت جاءنا ا الـنيب           سلطان ، وإمنا جاءت د    
  ..املصطفى عليه الصالة والسالم ، ليخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد 

) نار جهنم   ( لقد جاءت دعوة  شيخنا الفاضل  رمحة بالعباد ، يف عدم وصول الناس إىل                
 عذاب القرب ، ورجاء دخوهلم اجلنان اليت أنشأها رب العـزة        والعياذ باهللا ، وإنقاذا هلم من     

  ..من العباد ) للمطيعني ( واجلالل 
قليـل زائـل ،    ) متاع دنيوي   ( فما كان من اخلصوم إال مواجهة الدعوة ورفضها مقابل          

.. فعادوا الشيخ ورصدوه ، ويف غياهب السجون وضعوه ، ومن حقوقه الشرعية منعـوه            
  :ال فيهم احلديث الشريف فكانوا بذلك ممن ق

إن اهللا تعـاىل    : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب ، وما تقرب إيلّ عبدي بشيء أحب إيلّ ممـا                 : قال  

حببته كنت مسعـه    افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إيلّ بالنوافل حىت أُحبه ، فإذا أ             
الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش ا ، ورجله اليت ميشي ـا ،                    

  .رواه البخاري ) وإن سألين ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذنه 
  أخوة الدعوة والتوحيد واجلهاد

العلماء ( كان ومازال مع أوالئك     ) حفظه اهللا ورعاه    ( مما ال شك فيه بأن شيخنا احلبيب        
وطلبة العلم الشرعي من السابقني اللذين حتدوا خصومهم وأقـاموا احلجـة علـيهم ،               ) 

فواجهـوا  .. فدعوهم ونصحوهم و تركوهم على احملجة البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك             
املطاردة واإلعتقال والسجن والقيد واإلبعاد واحلصار     ( بسبب دعوم أصناف العذاب من      

  . ردهم عن دعوم شيء فما.. وغريها ) 
وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنواْ لما أَصابهم في سبِيلِ اللّـه               { :قال تعاىل   

ابِرِينالص بحي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمسورة آل عمران) ١٤٦(} و  
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  خنا الفاضل وانتم تصربون أمام احملن والصعابفبشراكم  اليوم يا شي
  بشراكم اليوم وانتم تنتمون إىل قائمة العلماء وطلبة العلم الشرعي من أعالم السابقني

  بشراكم اليوم وانتم تؤسسون لدولة اخلالفة اإلسالمية القادمة بعون اهللا
  الحقةبشراكم اليوم وانتم تسجلون أمساءكم عرب التاريخ  لتقرأه األجيال ال

وانتم تثبتون على دعوتكم كثبات اجلبال الرواسـي ، فـواجهتم           )  شيخنا  ( وهنيئا لكم   
ففـزمت  ) حاكمية الـشريعة    ( السجن واالعتقال واحلرمان والقهر قي سبيل دعوتكم إىل         

  ...ورب الكعبة 
}        نالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتواْ بِالْقَونآم ينالَّذ اللّه تثَبي       نيمالظَّـال لُّ اللّهضيو ةري اآلخفا وي

  سورة إبراهيم) ٢٧(}ويفْعلُ اللّه ما يشاء
  ..فامضوا على بركة اهللا وحنن من خلفكم 

املسلم إذا كان خمالطا الناس ويصرب على أذاهم خـري مـن            : ( جاء يف احلديث الصحيح     
  رواه الترمذي) م املسلم الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاه

، فيـدعوهم   ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة حني كان خيالط الناس وال حيتجب عنـهم               
  .ويصرب على إيذائهم 

  ..ولنا يف السلف الصاحل خري مثال 
 أن جاء الـوحي     طفى عليه الصالة والسالم ، أوذي يف شرفه الكرمي ، إىل          فهذا النيب املص  

  .خلصوم من املنافقني املقدس يدحض ويكذب ما جاء به بعض ا
عالوة على تكذيب رسالته وحماربته من عشريته وأبناء قريته ، فصمد وصرب إىل أن أكرمه               

  .اهللا بإقامة أعظم دولة يف التاريخ 
رضي اهللا عنهما ، فكالمها عـذب عـذابا         ) بالل وعمار   ( وهاهم صحابة رسول اهللا       

ا أكثر حرصا على دينهم مما كانا عليه        وعاد) قيد أمنلة   ( شديدا ، فما رد احدهم عن دينه        
  .من قبل 

فطـورد وحوصـر    ) خلق القرآن   ( الذي ابتلي يف قضية     ) امحد ابن حنبل    ( وهذا اإلمام   
حنـسبه عنـد اهللا     ( وسجن فما رده عن موقفه شيء ، حىت لقي اهللا وهو صابر حمتسب              

  ) .كذلك واهللا حسيبه 
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الذي صدع  .. رمحه اهللا   ) .. ابن تيمية   ( يم  وهذا شيخ اإلسالم  امحد تقي الدين عبد احلل        
مكر املاكرين  ( باحلق وكشف الزيغ والضالل وصمد وصرب ، وواجه خصومه ، فما رده             

  .عن موقفه الشرعي قيد أمنلة ، حىت لقي ربه وهو ثابت ) وحسد احلساد 
الـذي  ..  رمحه اهللا) العز ابن عبد السالم ( وهذا الشيخ العامل الصادع باحلق  بائع امللوك   

( صدع باحلق وأعلن اجلهاد، وحرض املماليك على مواجهة التتـار ، وطالـب ملـوك                
 وحيق هلم   اًببيعهم أنفسهم لبيت مال املسلمني ، مث يتم عتقهم ليصبحوا أحرار          )  املماليك  

البيع والشراء واحلكم ، كما طالبهم بإزالة كافة معامل الفساد مـن مملكتـهم ، فحاربـه      
قه آخرون ، و وشا  به الكثري ، وتآمر عليه احلساد ، ووشـوا بـه لـدى                    البعض و واف  

  ...املماليك فما رده ذلك عن عقيدته قيد أمنلة 
الذي كذبه قومه واعتقلـوه وسـجنوه       .. رمحه اهللا   )  سيد قطب   ( وهذا الشيخ الشهيد    

 الشرعي  وحكموا عليه باإلعدام ، وطالبوه باإلعتذار والتراجع ، فما رده ذلك عن موقفه            
  .حنسبه كذلك واهللا حسيبه ) شهيدا ( قرياط واحد ، وبقي شاخما حىت لقي اهللا 

رمحه اهللا ، كان شـعلة الـدعوة        ) عبد احلميد كشك    ( واليكم الشيخ الداعية الكفيف     
فالحقته أيـادي الـشر والعـدوان       ... وجذوة التحريض على اجلهاد ومعارضة احلكام       

وسجن وعذب ، فما رده ذلك عن دينه وحتريضه  شيء           واعتقلته ملرات عديدة ، فطورد      
  .وبقي ثابتا يقول احلق وال خياف يف اهللا لومة الئم ، حىت لقي اهللا وهو ساجد .. 

... فك اهللا أسره    ) عمر عبد الرمحن    ( وليس عنا ببعيد  شيخنا وقرة أعيننا الشيخ األسري          
كمـا عـاىن املطـاردة    ) بية أمريكا الـصلي ( الذي يعاين السجن واحلرمان يف معتقالت    

فتراه صـامدا صـابرا     .. واالعتقال واملالحقة يف مصر الكنانة من قبل حكامها املنحرفني          
  .حمتسبا ، طالبا دعاء املخلصني ، آمال يف النصر املبني ولو بعد حني 

والكثري الكثري من العلماء وطلبة العلم الشرعي والقادة واملرابطني وااهـدين واألدبـاء             
الغيـارى  ( لشعراء واخلرباء الذين برعوا يف جماالم وصمدوا ، وواجهوا خصومهم من            وا

فما وهنوا وال استكانوا وماتوا وهم كذلك ، فنعم املوقف ونعم احلياة            ) واحلساد والكياد   
  ...ونعم الرحيل  
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مد أيب حم ( وهاحنن اليوم جند أن الوصف السابق لدى العلماء ينطبق متاما على حمنة شيخنا              
ثبته اهللا ، فهاهو يعاين مالحقة خصومه ، فما يرده عن موقفه سجن وال إعتقال           ) املقدسي  

اللـذين  ) األصدقاء اخلصوم   ( وال مطاردة وال حصار ، وهاهو يتعرض اليوم هلجمة من           
فأساءوا للشيخ من حيث ال ) ضحالة الفهم الشرعي ( و) الغرية واحلسد  ( غشيتهم غمامة   

أم بنقدهم الالذع هذا يعدلون املسار ، وما دروا أم قد هدموا البنـاء         يعلمون ، وظنوا    
  .الذي طال بناءه ، فشمتوا فينا األعداء ، وغضوا عنا طرف األصدقاء 

أثبت ثبتك اهللا ، فهذا عهدنا بكم شيخي الفاضل ، قـد ال             ) أبو حممد   ( شيخنا احلبيب   
السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم ( له إلينا تعرفنا ولكننا عرفناك عندما عرفنا احلق الذي مح       

وتابعيهم فأناروا لنا الطريق دي الكتاب ونصرة السيف ، وإشراق نور الوالء  و الرباء                ) 
  ..خري خلف خلري سلف ) حفظك اهللا ( ، فكنت 

فاثبت ثبتك اهللا ، واعلم يرمحكم اهللا بأن لكم حمبني ومريدين يف مشارق األرض ومغارا               
الكتاب ( إليكم ليل ار ، يهتدون ديكم ويستنريون بنوركم الذي عرفتموه من          ينظرون  
  ..و مسلكيات السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم ) والسنة 

الذي أثلج صدورنا وأعـاد  ) الثبات ( ما إن قراءنا مقالكم األخري عن      ... شيخنا احلبيب   
 اليت أصلها ثابـت وفرعهـا يف        كالشجرة الطيبة ( فينا األمل ، وجدناكم  ودون مبالغة        

  فازددنا ثباتا على ثباتنا ، وعزمية على عزائمنا) السماء 
  }أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماء{
  سورة إبراهيم) ٢٤ (

  شمفاثبت ثبتك اهللا أيها اجلبل األ
بأن أصولكم الثابتـة هـي      ) طالب علمكم   ( و) وحنن تالميذكم   ( واعلم يرمحكم اهللا    

عليه السالم إىل املـصطفى عليـه       ) جربيل  ( التعاليم الشرعية اليت جاء ا الروح األمني        
الصالة والسالم بأمر اهللا الواحد الديان ، وفروعكم هي انتشار تعاليم الشريعة الصحيحة             

ال تشوا شائبة وال تعكر صفوها  شاردة وال واردة  يف مـشارق األرض               السليمة  اليت    
  ...ومغارا  

  شيخنا احلبيب الفاضل
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لقد زرعت اليوم فينا عزائم شديدة ، ومعاين سامية يف الصمود والتحـدي والـشموخ               
مشعل من مشاعل الطريق اليت قل سالكوها ، فكنت نعم          ) رعاك اهللا   ( والثبات ، فكنت    

النقاد واجلوارح مـن    ( م املؤنس يا شيخنا ، فوقفت كاجلبل األشم أمام عاتيات           األخ ونع 
من الذين ما علموا أن للرجال وقفات يتمهلون ا للنهوض إىل الـسباق      ) املتربصني بكم   

  ...من جديد ، فما جتدهم إال أسرع من ذي قبل 
عبـارات النقـد    واىل أوالئك الرجال الذين تسرعوا يف احلكم على شيخنا ، فرمجـوه ب            

والَ تتخذُواْ أَيمانكُم دخالً بينكُم فَتـزِلَّ  {:نقول هلم ما قاله تعاىل     .. والتشهري والتجريح   
             ـيمظع ـذَابع لَكُمو بِيلِ اللّهن سع مدتدا صوَء بِمذُوقُواْ الْستا وهوتثُب دعب م٩٤(} قَد (

نواْ بِما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُم والَ تكُونواْ أَولَ كَافرٍ بِه والَ تشترواْ             وآم{ ، سورة النحل 
    قُونفَات ايإِييالً وناً قَلي ثَمات{ ، سورة البقرة ) ٤١( }بِآي      ئَةيجِلُونَ بِالسعتست ممِ لا قَوقَالَ ي

  سورة النمل) ٤٦(}تستغفرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَقَبلَ الْحسنة لَولَا 
  : هذا املقام قول الشاعر وحيضرين يف

    ما بني غيايب إىل عذايل***عجبا  لقومي حيسدون فضائلي  
    واستوحشوا من نقصهم بكمايل***عتبوا على فضلي وذموا حكميت  

  ر نطحة األوحال علي كالطود حيق***إين وكيدهم وما عتبوا به  
    هانت عليه مالمة اجلهال***وإذا الفىت عرف الرشاد لنفسه 

وا التاريخ واعرفوا من    تسرعوا يف احلكم على شيخنا ، إقرأ      نقول هلؤالء اللذين    .. ومن هنا   
وحينها ستعرفون احلقيقة اليت قد تكون قد       .... هم الذين كانوا يف مواجهة العلماء دوما        

وا التاريخ وحينها ستتراجعون وتعتذرون و ستكونوا وبكل تأكيـد          غابت عنكم ، ،  إقرأ     
أقرب إلينا واىل صدر شيخنا احلبيب ، وسيعفوا ويسامح ، ألن التسامح من شيم الرجال               

  ...العظام 
}وددو يمحي ربإِنَّ ر هواْ إِلَيوبت ثُم كُمبواْ ررفغتاسسورة هود) ٩٠(} و  

   التوفيقوباهللا... هذا 
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  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  إخوانكم

  السلفية اجلهادية يف بيت املقدس
  سواحل الشام

  عنهم
  أبو خالد السياف

  

  :بيان الشيخ أيب حفص اجلزائري  -٧

   اهللا يف الشيخاتقوا
 بسم اله الرمحن الرحيم

 
سـيئات   نفـسنا ومـن  أ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور إنّّ

  .هادي له أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال
 شــــريك لــــه اهللا وحــــده ال وأشــــهد أن ال إلــــه إالّّ

  .ورسوله حممدا عبده وأشهد أنّ
 : أما بعد

احلكم على املخالف و أسلوب التعامل معه ، منـهج و إن   منذ زمن ظهر منهج رديء يف
جوه أنعى أربابه و مرومن منهج السلف إالّ أنّّّّ ٌٌٌاملتتبع ملنهج الـسلف فيمـا    هإد مستمد

 . يدع للشك أنّّ منهج السلف براء منهم و من منهجهم إدعوا يلحظ مما ال

عميقة بني مشايخ و أتباع املنهج الواحد ، تراموا من فـوق   منهج أحدث أخاديد عريضة
 ، نسجتها أيدي صناع معرفة مـن  مستحدثة ، يستطيبها الشيطان حوافّها بسهام عداوة

  .  غيظ
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و  أقصد ذا املنهج الرديء، منهج الدكتور ربيع بن هادي املدخلي ، فهو مـن نـشره  
إستحدثه ، فأول من فتح باب الغلو يف إطالة اللسان باملخـالفني   جدده، و ليس أول من

ة من غريهم ، و تقـوى  قادتهم عامتََهم من باب التكفري لتستحكم النفر اخلوارج ، فأتى
م ، مثّّ سرى هذا الداء إىل غريهم ، و أصبحت غالة كلّ فرقـة و كـلّ    رابطة عامتهم
تضلّله ، لتستأثر بالذكرى ، و تتفرد بالدعوى ،  غريها أو تفسقه أو تبدعه أو مجاعة تكفّر

اإليقاع  من غريها، وجتد سبيال إلستتباع الناس هلا إالّّ بالغلّو بنفسها، و ذلك باحلطّ  فلم
  . بسواها ، و ال حول و ال قوة إالّ باهللا

أنّ الرد على املخالف و احلكم عليه أو له ، منهجه مـسطّر يف   أال فليعلم اإلخوة الكرام
شهداء  يا أَيها الَّذين ءامنواْ كُونواْ قَوامني للّه: " ، قال جلّ جالله  شريعتنا ، شريعة العدل

 تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّّ بِالْقسط والَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَالَّ
  .٨املائدة" اللّه خبِري بِما تعملُونَ 

إلنـصاف،بل هـو   ا فاهللا تعاىل حيب: القيم يف كتابه املاتع إعالم املوقّعني ابنقال العالّمة 
واملذاهب،و قد  أفضل حلية حتلّى ا الرجل خصوصا من نصب نفسه حكما بني األقوال

بـني   فورثـة الرسـل منـصبهم العـدل    " و أمرت ألعدل بينكم :" قال تعاىل لرسوله
مييل أحدهم مع قريبه ، وذوي مذهبه و طائفته و متبوعه ، بل يكون احلق  الطوائف،وأالّّّّّ
ريه و يرتل برتوله ، يدين دين العدل و اإلنصاف ، و حيكم احلجة ، و ما بس مطلوبه يسري

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فهو العلم الّذي قد مشر إليه، ومطلوبه الـذي   كان عليه
 بطلبه عليه،ال يثين عنه عذل عاذل ، و ال تأخذه فيه لومة الئم ، و ال يصده عنه قول حيوم
  انتهى.قائل

اخلالفـات   وسط الّذي جيب على العلماء و طلبة العلم أن يتخذوه طريقا حللّفالسبيل ال
 أن ال يضلل بينهم أن جيهر كل منهم مبا يراه هو الصواب املوافق للكتاب و السنة، شريطة

 كما قـال  –مل ير ذلك لشبهة عرضت ال للهوى،هكذا كان سلفنا الصاحل  وال يبدع من
 العلوم الشرعية ممتلئة من املنـاظرات ، و  أنواعفة يف كتبهم املصن  حيث جند- رجب ابن

 أهـل تضعف أقواله من أئمة السلف و اخللف ، و مل يترك ذلك أحد مـن   رد أقوال من
رد عليه قوله،و ال ذما ، وال نقصا، اللّهم إالّ أن يكـون   إدعى طعن على من ،وال العلم
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وإساءته   العبارة ، فينكر عليه فاحشتهالكالم ، و يسيء األدب يف املصنف ممن يفحش يف
 و خمالفته إقامة للحجج الشرعية ، و األدلّة املعتربة ، و سبب ذلـك أنّ  ، دون أصل رده

ـَه، وألن  علماء الدين كلّهم جممعون على قصد إظهار احلق الذي بعث اهللا به رسولــ
 اإلحاطـة بـالعلم  يكون كلّه هللا، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بـأن  

ـِه من غري شذوذ منه ليس هو مرتبة أحد منـهم،وال ادعـاه أحـد مـن                  ـّ كلـــ
وال من الـمتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف امع على علمهـم وفـضلهم    املتقدمني،

م وأتباعهم بقبول احلق  يقبلون احلقا، ويوصون أصحاممن أورده عليهم، وإن كان صغري
  .  هلمغري قو إن ظهر يف

هذه املسائل  و مازال السلف يتنازعون يف كثري من:قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 
شريح قراءة  ومل يشهد أحد منهم على أحد ال بكفر، و ال بفسق، وال معصية، كما أنكر

  .يسخرون و-بضم التاء-بل عجبتًًًًََُُُُُُُُُُُ:من يقرأ
إنما شريح شاعر يعجبه علمه ،و :النخعي فقال إنّ اهللا ال يعجب،فبلغ ذلك إبراهيم:وقال

  . بل عجبت:كان عبد اهللا أعلم منه،وكان يقرأ
 وكما نازعت عائشة وغريها من الصحابة يف رؤية حممد صلى اهللا عليه وسـلم ربـه،  

و حنوه  من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم الفرية،ومع هذا ال نقول إلبن عباس:وقالت
  .إنه مفتري على اهللا:هلا من املتنازعني

. امليت كالم احلي، و يف تعذيب امليت ببكاء أهله ، و غري ذلك  و كما نازعت يف مساع
السلف إىل اإلقتتال مع إتفاق أهل السنة علـى أن الطـائفتني مجيعـا     و قد آل الشر بني

 متـأول،  وو إن كان باغيا فه،اإلقتتال ال مينع العدالة الثابتة هلم،ألن املقاتل  مؤمنتني،وأن
  .و التأويل مينع الفسوق انتهى

التبديع له قواعده و ضوابطه الشرعية ، و كذا زلّة العامل هلا حكمهـا ،   مثّ إنّ التكفري و
مظانها ، فليس من شريف و ال عامل و ال ذي سلطان إالّ و فيه عيب و البد ،  مفصلة يف
 من نقصه ، قاله سـعيد بـن   الناس من ال تذكر عيوبه ، من كان فضله أكثر و لكن من

  . املسيب
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إعتربنا ذلك لـذهب   جمرد الكالم يف الرجل ال يسقط حديثه ، و لو: قال اإلمام الزبيدي 
 إنتهى . معظم السنة ، إذ مل يسلم من كالم الناس إالّ من عصمه اهللا تعاىل

ذين عرفناهم من الرجال الّّ و فضيلة الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهللا تعاىل واحد من 
أنه واحد من أهـل العلـم    خالل كتاباته ، و الّيت نعرف ظروف كتابتها، فكتبه تشهد
أسأل اهللا لنا و له الثبـات ،   العاملني، و واحد من الصادعني باحلق حنسبه و اهللا حسيبه ،
عني اإلنصاف أن يشهر مبثله ، لن فإن أخطأ يف مسألة ، أو موقف فليس من العدل و ال من

و لـو أنّ  : الشرعية ، قال اإلمام الذهيب الظّّاملني عليه ، فهذا خمالف للحكمة ، و للسياسة
املسائل خطأ مغفورا له قمنا عليـه،و بـدعناه    كلّما أخطأ إمام خطأ يف إجتهاده يف أحاد

منده،و ال من هو أكرب منهما،و اهللا اهلادي اخللق  ابن نصر،و ال ابنوهجرناه،ملا سلم معنا 
  انتهى.الفضاضة و هو أرحم الرامحني،فنعوذ باهللا من اهلوى و احلق، إىل

يكون متصفا بصفات معتـربة يف   و ليكن يف علم اإلخوة كذلك أنّ املتكلّم يف الغري البد
  .يف غريه ما شاء شريعتنا و أن يسري ضمن ضوابط متينة حتى ال يقول من شاء

على : "   حمذّرا–صحيح مسلم  قدمة شرحه علىقال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف م
تعاىل يف ذلك والتثبيت فيه واحلذر من التساهل جبرح سليم من اجلـرح   اجلارح تقوى اهللا
  اهـ"يظهر نقصه فإنّ مفسدة اجلرح عظيمة أو بنقص من مل

 حممد األنصاري األزهري يف كتابه فتح الباقي شرح ألفية العراقي و قال العالمة أبو زكريا
املتصدي لذلك من غرض قبيح حيملك على التحامل و اإلفتراء،فذلك شـر   واحذر،أيها:

 .علــــى املتــــصدي لــــذلك األمــــور الــــيت تــــدخل
تثبت كان كاملثبت حكما  فاجلرح و التعديل كلّ منهما خطر،ألن من جرح أو عدل بغري

  انتهى.ليس بثابت
ا لعثراته متصيدا لزالته مظهرا لعيوبه ، نفسه حكما على غريه متتبع أال فليتق اهللا من نصب

اإلستئثار بالذكرى أو طلبا حملمدة أو غريها من املقاصد اخلبيثـة ، قـال    و ذلك من أجل
 رجب شـارحا  ابنقال  "املؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير:"اهللا  الفضيل رمحه

  ، وإنّّّّّّّما غرضه إزالةالنّاصح ليس له غرض يف إشاعة عيوب من ينصح له: الفضيل  كلمة
جمرد إشاعة  املفسدة اليت وقع فيها، أما املعير فال غرض له يف زوال املفاسد، وإمنا غرضه يف
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قالب النصح وزعم أنه  العيب يف أخيه املؤمن، فمن أظْهرِ التعيري إظهار السوء وإشاعته يف
واألذى فهـو مـن إخـوان     تعيريإنّما حيمله على ذلك العيوب، وكان يف باطنه غرضه ال
ذم من أظهر فعال وقـوال حـسنا،    املنافقني الذين ذمهم اهللا تعاىل يف كتابه، فإن اهللا تعاىل

كان مراد الراد بـذلك إظهـار    وأراد به التوصل إىل غرض فاسد يقصده يف الباطن، فإن
 حمرما سـواء  وحنو ذلك كان عيب من رد عليه، وتنقصه وتبيني جهله وقصوره يف العلم

أو بعد موته، وهذا داخـل   كان رده لذلك يف وجهه أو يف غيبته، وسواء كان يف حياته
واللّّّمز، وداخل أيضا يف قول النيب صلى  فيما ذمه اهللا تعاىل يف كتابه، وتوعد عليه يف اهلمز

ـَم يـدخ     يا معـشر مـن  :" اهللا عليه وسلم  ـَم بِلـسانِه ولـ لِ اِإليــمانُ  أَسلــ
ــؤذُوا الَ ت هـْب ـَلــــ ـُبوا  قــ ـِروهم والَ تطْلـــ ــسلمني والَ تعيـــ الـم

،ـِم ـَراتهــ ـَه ومن عثـ يطْلُب اُهللا  فَإِنه من يطْلُب عورةَ الـمسلمِ يطْلُب اُهللا عورت
يب فوي جف لَوو هحفْضي هتروعهت" .  

الفضل ، فاعرفوا ملشاخيكم حقّهم  و يف األخري أقول ال يعرف فضل أويل الفضل إالّ أولوا
  الربـانني  اإلسـالم بالعلمـاء   ، و أعرفوا للمجاهدين قدرهم ، فاهللا حفـظ بيـضة  

خبذالن أهل احلق فيما  و ااهدين الصادقني ؛ فإياكم أن يؤتى اإلسالم من قبلكم و ذلك
  . ليه من نصرمتقدرون ع

أرحم الرامحني ، اللهم أنصر من نصر دينك ، و أخذل من خذل  اللهم ثبتنا على احلق يا
  . جندك يا عزيز يا كرمي

  . و احلمد هللا رب العاملني
  أبو حفص اجلزائري حفظه اهللا ورعاه
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  :بيان من إدارة شبكة مشوخ اإلسالم  -٨

  ؛  واحلمد هللاهللا بسم

شغل أصـحاا   ،  اجلهادية فتنة جديدة قدمية ظهرت يف اآلونة األخرية وعلى املنتديات
 علماء التوحيد واجلهاد من معامل الطائفة املنصورة يف هـذا  التشنيع والتشهري والطعن يف

األوثـان لكـن وجـدناه     بضاعتهم وريقات مسمومة ما وجهت لنحور أهل ،  العصر
  .وال ااهد املرابط ما سلم منهم العامل العامل ، ميانموجهة ألهل اإل

 القلـوب ) ألمري ( تيميه رفيق املهجع  بناوحرم اآلن موجهة على حفيد من أحفاد  
  حفظه اهللا وأطال عمره / أبو حممد املقدسي : هو العالمة اجلهبذ تقبله اهللا / الزرقاوي

وقد سـبق وأن قلنـا أن     ال حيتاج تعريفوليس املقام لتعداد مناقب اإلمام فإن املعرف
وأن أي عضو  عنهم وعن أعراضهم الشبكة قائمة باألساس لنصرة أهل التوحيد والدفاع

أو حياول  التشهري م من قريب أو بعيد تصرحيا أو تبطينا يقع يف عرض أحدهم أو حياول
 وخ اإلسـالم فاسدة فإن مصريه الطرد وال مكان له يف مشوخ العز مش الترويج ملعتقدات

املعتقدات عامة ويطعـن يف الـشيخ    ما من دعي بعد هذا البيان يروج هلذه تاهللا و فواهللا
 املقدسي خاصة ليكونن مصريه الطرد وال كرامة

  عهد على اهللا ال خنلفه بإذن اهللا 

 معرفات القوم هنا يف مشوخ العز مشوخ اإلسالم هذا وإنه جاري التحقق والتثبت من بعض
  اهللا تئصال شأفتهم بإذنوليتمن اس

  : إخوانكم يف
 اإلسالم إدارة مشوخ
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  :بيان من إدارة منتديات الفلوجة اجلهادية  -٩

   مناصرة للشيخ أيب حممد املقدسي

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   :اإلسالميةمنتديات الفلوجة   وزوارأعضاء الكرام اإلخوة

 املنتديات اجلهادية ظاهرة ال تـنم علـى خـري   ظهرت يف  األخرية اآلونة يف بأنهاعلموا 
  الكل يعرفـه وأظن العلم من ااهدين ومن بني هؤالء العلماء ألهلالظاهرة تسئ  وهذه

  ..حفظه اهللا  حممد املقدسيأباالشيخ 

 هلـم  حيث تناولت تلك الفئة هذا الشيخ وبعض من سار على منهجه بالتهجم والتكفري
  .. وما سلم الشيخ من هؤالء

 نستنكر هذا العمل وما ندين اهللا به بان الشيخ اإلسالميةالفلوجة   منتدياتإدارةن يف وحن
  ..ما يكتبه ال خيالف العقيدة السليمة والصحيحة  العلم وانأهلمن 

 .. يف هـذا املنتـدى  أمسـاؤهم الشيخ قـد وردت   ولعل من تلك املعرفات اليت تناولت
ــدورنا ــن ب ــدعوهم  وحن ــو ا إىلن ــن الغل ــة م ــه  التوب ــم في ــذي ه  ..ل

  ..أنفسكماتقوا اهللا يف  ونقول هلم

  .. العلم واجلهادأهل على ألحدهم ظهريا األياميف يوم من  ونعلمهم بان املنتدى لن يكون

  .. والزواراألعضاء أمامسيتم فضحهم وبيان حاهلم   فانهأنفسهمن مل يتقوا اهللا يف إو

  بني احلق املإىلاملسلمني   ترد شبابأن نسالك إنااللهم 

 األندلس أخوكم
 عام مشرف
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  :بيان من شبكة التحدي اإلسالمية  -١٠

  

 وااهدين رسالة إىل الطاعنني يف أعراض العلماء

 – حفظه اهللا - أبو معاوية الشامي / للشيخ

وعلى آله وصـحبه أمجعـني    احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني
  :وبعد

 ... م خرين وذمهم والطعنإىل كل من احترف تصنيف اآل

 ... إىل كل من طُعن به وتكلم يف عرضه

   ... اآلخرة إىل كل مسلم خيشى اهللا والدار

وأنوار الرسـالة، إىل   إىل هؤالء مجيعاً مسلمني قانتني باحثني عن احلق على منهاج النبوة
 : هؤالء أسوق التذكري والنصيحة علماً وعمالً باألصول التالية

حترمي النيل من عرض املسلم، وهذا أمر معلوم مـن الـدين    : رعيالش األصل -١
: إطار الضروريات اخلمس اليت جاءت من أجلها الشرائع ومنها  بالضرورة يف

مسلم قدر اهللا حق قدره وعظّم دينه وشرعه،  حفظ العرض، فيجب على كل
  .ودمه وماله وعرضه ونسبه يف دينه: أن تعظُم يف نفسه حرمة املسلم 

ألن اليقني ال يزيله الشك، وإمنا  ل بناء حال املسلم على السالمة والستر،األص  -٢
 .بااهدين والدعاة الصادقني يزال بيقني مثله، فاحذر يا أخي ظاهرة الطعن

مثل الشمس يف رابعة النـهار،   ال يخرج عن هذين األصلني إال بدليل ساطع  -٣
الرباءة، وكم من خـرب    األصلفواجب االلتزام بالتبني والتثبت من األخبار، إذ

ال  وكم من خرب صحيح لكن حصل عليه من اإلضافات مـا ! ال يصح أصالً 
 ... يـــصح أصـــالً أو حـــرف وغُيـــر وبـــدل، وهكـــذا
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جاءكُم فَاسـق   يا أَيها الَّذين آمنوا إِن ": سبحانه وقد أمرنا اهللا بالتبني فقال
صوا أَن تنيبفَت أبماًبِنوا قَويب نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهاحلجرات[ " بِج 

إِلَـى   ردوه اَألمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَـو  جاءهم أَمر من وإِذَا " ، ] ٦: 
همللَع مهنرِ مي اَألملإِلَى أُوولِ وسالر تسي ينالَّذ لُ اللّـهالَ فَضلَوو مهنم هنبِطُون 

كُملَيطَانَ عيالش متعبالَت هتمحريالً وقال الـسيوطي    ]٨٣:  النساء[ ) إِالَّ قَل
مجاعة من املنافقني، أو يف ضعفاء املـؤمنني كـانوا    نزلت اآلية يف: رمحه اهللا 

 . يب صلى اهللا عليه وسلمويتأذى الن يفعلون ذلك فتضعف قلوب املؤمنني

اخللق وعلو اهلمـة، وأن   جيب على املسلم أن يكون على جانب كرمي من مسو -٤
 .واملختلقات ال يكون معرباً تمرر عليه االامات والشائعات

مطار، يتلقى لسان عن لـسان   يوجد أفراد شغلهم الشاغل تطيري األخبار كل -٥
تعقل، فتـراه يقـذف    بال وعي والبال تثبت وال روية، مث ينشر بفمه ولسانه 

 .بالكالم، ويطري به هنا وهناك

جتحد ما لإلنسان من فضل، وإذا أذنب فال تفرح بذنبـه   ال : اإلنصاف إلتزم -٦
كبرياً، وال تتخذ ذنوب الشخص رصيداً للثلب  بل استر ذنبه وعيبه وإن كان

تـصيدها  أما البحث عن اهلفوات و والطعن به، بل عليك أن تدعو له باهلداية،
خلق رفيـع، وديـن    فهذه ذنوب كبرية، واإلنصاف حباجة إىل قدر كبري من

 .متني، وعليه فاحذر قلة اإلنصاف

والتهم، الذين يتصيدون العثرات  إحذر الفتانني، دعاة الفتنة ونشر اإلشاعات -٧
وقوارع التهم، مـوظفني   وسيماهم جعل الدعاة الصادقني حتت مطارق النقد،

والـسيئات،   تصيد األخطاء، والفرح بالزالت والعثراتاحلرص على : لذلك 
 ليمسكوا ا وينشروها، وهذا من أعظم التجين على أعراض املسلمني عامة،

وعلى الدعاة منهم خاصة، فإذا رأيت هذا القطيع من دعاة الفتنة فكرب عليهم،             
 .الصائل ظهرك، وإن استطعت صد هجومهم فافعل فهو من دفع وولّهم
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كانت فيه، ناقض من نـواقض   يف الداعية ورميه بالنقائص وإنإعلم أن تصن -٨
اخلري، وبقدر  الدعوة وإسهام يف تقويض الدعوة ونكث الثقة، وصد الناس عن

 .هــذا الــصد، ينفــتح الــسبيل للــزائغني فاحــذر الوقــوع يف ذلــك
يف ترمجة كبري املفسرين قتادة بن دعامة السدوسي املتـوىف سـنة    قال الذهيب

مث إن الكبري من أئمة العلم إذا كثـر  : أن اعتذر عنه  اهللا بعد هـ رمحه ١١٧
علمه وظهر ذكاؤه، وعرف صالحه وورعه  صوابه، وعلم حتريه للحق، واتسع

حماسنه، نعم ال نقتدي به  واتباعه يغفر له زللـه، وال نضلله ونطرحه وننسى
ــك     ــن ذلـ ــة مـ ــه التوبـ ــو لـ ــه ونرجـ  . يف خطئـ

نة الزهراء باألندلس، امللقب بأمري املؤمنني عبد باين مدي وقال الذهيب يف ترمجة
وإن كان الـرأس عـايل اهلمـة يف    :  هـ ٣٥٠سنة  الرمحن بن حممد املتوىف

اهللا، أما إذا أمات اجلهاد، فإن ربك  اجلهاد، احتملت له هنات، وحسابه على
ــاد  . لباملرصــــــــــــــــــ

 فـال  وإمنا يمدح اإلنسان بكثرة ما له من الفـضائل،  والكمال عزيز، : قلت
تاب عنه، وقد يغفر له يف استفراغه الوسع  تدفن احملاسن لورطة أو ذنب، ولعله

ــاهللا    ــوة إال بـ ــول وال قـ ــق وال حـ ــب احلـ  . يف طلـ
 هـ رمحه اهللا تعاىل وهو على       ١٣٣٨وقال الشيخ طاهر اجلزائري املتوىف سنة       

عدوا رجالكم، واغفروا هلم بعض زالـم، وعـضوا علـيهم    : املوت فراش
 .منهم، وال تنفّروا الناس منهم، لئال يزهدوا م لتستفيد األمةبالنواجذ 

من أهل اإلسالم والسنة وأتباع  قد ترى الرجل يشار إليه بالعلم والدين، وهو  -٩
سيئة أو سـيئات،   السلف مث حيصل منه هفوة أو هفوات أو زلة أو زالت أو

  حيصل علىولكن ال يصح إسقاطه حىت ال يحرم الناس من علمه ودعوته وما
فكل من طعن ذا الصنف من الدعاة، وهم دعاة السنة، فإمنـا  . يديه من اخلري 
تبعة التجرمي، وتبعة حرمان الناس : هوى حيمل التبعة ثالث مرات  هو صاحب

هذا الداعية السين املتبع للسلف، بل عليه تبعات أخرى  من علمه وتبعة إسقاط
 .تأملها ملن
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وقد يـضاف إىل ذلـك دعمـه      بالعلم والدين،قد نرى الداعية يشار إليه  -١٠
جبانـب   لساحات اجلهاد وشهود سنابك اجلياد وبارقة السيوف، ويكون لـه 

ذلك هنات وهنات يف بعض املسلكيات أو األخالقيات أو غريها، فال يـصح             
فإن املاء إذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبث، وجيب أن نستفيد منه، مع  أن نسقطه،

 ، ونسأل اهللا أن يقيل عثرته، وأن يغفرها جبانب فضلهعثراته نصحه بلطف يف
 .وفضيلته

يجرحون ااهدين والـدعاة   إن سألت عن املوقف الشرعي من هؤالء الذين -١١
وكثرة السؤال عـن   الصادقني، املبذرين للوقت واجلهد والنشاط يف قيل وقال

وإِذَا  ": فالن وفالن، ليتكلموا م، فما عليك إال أن تطبق قـول اهللا تعـاىل  
غَيرِه  حتى يخوضواْ في حديث فَأَعرِض عنهم رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا

كننِسيا يإِمطَانُ فَالَ ويمِ الشالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعت نيماألنعام) " الظَّال: 
رد اهللا عنه  من ذب عن عرض أخيه" : لموقول النيب صلى اهللا عليه وس (68

  .صحيح لغريه "عذاب النار يوم القيامة

 :التالية خذ مين النصائح: من طُعن يف عرضه وتطاول الناس بألسنتهم عليه أقول له وإىل

أنوار الوحيني الشريفني وسلوك جـادة   إستمسك مبا أنت عليه من احلق املبني من -١
وتباين أقواهلم فيك عن موقعـك    املرجفني،السلف الصاحلني، وال حيركك يج

 . فتضل

عليـه   ال تبتئس مبا يقولون، وال حتزن مبا يفعلون، وخذ بوصية اهللا لعبده نـوح  -٢
 إِالَّ من قَد آمن فَالَ تبتئس بِما من قَومك وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمن : ( السالم

  ]٣٦: ود ه ) [ كَانواْ يفْعلُونَ

موقفك احلق، وأنت داعٍ إىل اهللا على  ال يثنِك هذا اإلرجاف وال هذا الطعن عن -٣
 : ( واهللا يتوىل الصاحلني قال تعاىل بصرية، فالثبات الثبات متوكالً على موالك،
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ارِكت لَّكفَلَع بِه قآئضو كى إِلَيوحا يم ضعأَن ب كردالَ أُ صقُولُواْ لَوي  ـهلَينزِلَ ع
هعاء مج ٍء كَرتٌ أَويلَى كُلِّ شع اللّهو يرذن ا أَنتمإِن لَكيلٌ مك١٢: هود ) [  و[  

والشفقة على اخللق، ما حيملـك   ليكن يف سريتك وسريرتك من النقاء والصفاء  -٤
وقع فيك، وال  على استيعاب اآلخرين، وكظم الغيظ، واإلعراض عن عرض من

 ل نفسك بذكره، واستعمل العزلة الشعورية، فهذا غاية يف نبـل الـنفس،  تشغ
 .جفاء وصفاء املعدن وخلق املسلم، واألمور مرهونة حبقائقها وأما الزبد فيذهب

 
 .العاملني وآخر دعواي أن احلمد هللا رب

 وكتبه

 الشامي أبو معاوية
 وال تنسونا من خالص دعائكم

  إخوانكم يف
  :: سالمـيةاإل شبكة التـحـدي ::

  

  :تثبت وتبني حول بعض ما ينسب إىل شيخنا املقدسي حفظه اهللا زوراً وتاناً  -١١

 :  " شبكة أنا املسلم" يف " نسيم السحر " يقول 

  السالم عليكم

التعليق على مواضيع املقدسي وما نقله اإلخوة عنه أحببت  ملا رأيت شيخنا أبا طارق ترك
   ) .املنهل(  املقدسي نفسه يف منتدى  الشيخخنا وبنيشي أن أنقل ما دار من نقاش بني
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 : أصل القصة -١

   ) :  مدفع رمضان( كتب 

 وعلى آلـه وصـحبه  ، والصالة والسالم عـلى نبينا حممد ، احلمـد هللا رب العـاملني 
  : أمـا بعـد، أمجعني 

رأتـه  أتثبت منه عـمـا ق إبان أسر الشيخ أيب حممد) إحسان العتييب ( فقد كتبت إىل  
آل سعـودٍ  ومبـاحثهم   بامسـه يف ذياكَ  املنتدى الذي يقـال عـنه إنه تابع ملخابرات

  ) :  سحـاب( واملوسوم بـ

  إحسان العتييب/ األخ املكرم 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كتبته لبيان احلـق عند ردكم على علي احلليب  ما وأسأل اهللا أن يضاعف لك الثواب على
  .هللا وإياه للحقهدانا ا

   عن الـشيخ  ومفزعاً كثرياًأتصفح منتدى سحاب قبل أشهر فرأيت كالماً لقد كنت
  ورأيت الكثريين ممن كتبوا هناك يصفونه بأنه ممن يتـبىن عقيـدة   , أيب حممد املقدسي
ولقد هالين أن اطلعت على تعقيب أظنه لكم ألنه حيمل  ، يف التـكـفري اخلوارج والغلو

قد قال عن الشيخ ابن باز رمحه اهللا يف مقابلة له مع جملـة  ) املقدسي  ( نه أيبأ، امسكم 
وأنه قد قبض عليه يف الكويت لسرقته بنكا أو ) !!  أعمى البصر والبصرية ( نداء اإلسالم

  .حنو ذلك

 وال أخفيكم أنين بعد ما قرأته عنه قـد قام لدي تصور عن الرجل أنه كما قيـل عنـه  
 !!هناك

وإمنا اعتمـادا   !!!! أعرفهم منه ومن فكره وكتبه اليت مل أقرأ منها شيء البتةفحذرت من 
 !!!!! على ما قرأته يف منتدى سحاب ممن أظنهم طلبة علم سلفي صحيح
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وكم كانـت  !!  سم منرب التوحيد واجلهاد من األيام دخلت على موقع حيمل اويف يوم
ـَّـاباملفاجأة الكربى أن هذا املوقع لذلك الشيخ الذي ح ـُـت سحاب منه  ذرنا ك

يلبس  ال ومهمت فورا باخلروج من املوقع حىت !!! ومن فكره املنحرف كما زعـمـوا
فكره املنحرف  وما املانع من زيادة التثبت والتأكد من: إال أن نفسي قالت يل، علي ديين 

ـُذرت منه   الرجـل وهـو   أأكـذب!!!  فقرأت معتقده فهالين واهللا ما قرأت، الذي ح
 !! مث أذهـــب وأصـــدق خــصومـه   !يقــرر عقيدتــه بنفــسه ؟  

 مـن   شيئاًوما رأيت يف كالمه أبداً، يقرر العقيدة السلفية الصحيحة  لقد رأيت املقدسي
فقلت يف نفسي لعله يبث !!  فتعجبت أميا تعجب مما رأيت، الزائغ  تقرير مذهب اخلوارج

فقرأته بتمعن وتأمل    "ملة إبراهيم "فاخترت أحدها وهو ، ثنايا كتبه  فكره املنحرف يف
واهللا إنين ظننت نفسي !!  ولكن هيهات هيهات، شيئا مما يردده خصومه عنه  علي أجد
 قرأته أنين أقرأ كتابا لإلمام حممد بن عبد الوهاب أو أحد تالمذته رمحهم اهللا من عندما

  . كثرة نقوله عنهم

  باخلارجية مـن خـصومهم   ويه والوصفنال املقدسي من التش مع العلم أم قد ناهلم ما
  ! واهللا املستعان، وال خيفاكم هذا 

فقرأت بعض كتبه ورسائله وفتـاواه بتأمـل   ، على قراءة املزيد  فشجعين هذا األمـر
  سوى بعض العبارات الشديدة يف حق، ردده خصومه عنه  شديد وما وجدت شيئا مما

رأيته مما هو أشد منها مـن بعـض     ملااًأتوقف عندها كثري لكنين مل، هيئة كبار العلماء 
خيفى أخبار ذلكَ   وال.. عمل السالطني من األئمة  أئمة السلف يف بعض من دخل يف

  ! عليكم إن شاء اهللا

  !! اهللا هلم  من قبل خصومه غفر شديداًلم ظلماًتأكدت أن الرجل قد ظُ هاعند

كتبـت إىل  . وسرقة البنك، هللا املقولة الشنيعة عن الشيخ ابن باز رمحه ا لكن بقيت قضية
 ودافعوا عن الـشيخ  ،  قاطعاًفنفى القائمون عليها األمر نفياً، استوضح األمر منها  الة

  . املقدسي وعن عقيدته ومنهجه السلفي وأنه اآلن ميتحن من أجل متسكه بتلك العقيدة
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الدليل على   تعطيين يا أخي الكرمي أنأسألكم باهللا العظيمذا ا فلم يبقى إال البنك وها أن
  . ما ذكرمتوه إن كنتم أنتم إحسان الذي كتب يف سحاب

  ما كتبت إليكم إال ملا رأيته من سداد جكم يف ردكم على علي احللـيب  ويعلم اهللا أنين
 !! وأنكم متلكون حله وبيانه، يف األمر لبسا وأمرا ال أعلمه  فتأكدت أن

  :يلي ما اجلبار باهللا العظيم أسألكمولذا فإنين 

الذي يـربأ يف كتبـه    الدليل على تبين الرجل ملنهج غالة املكفرة وهو ما -١
) التوحيد واجلهاد  منرب( ورسائله وفتاواه املبثوثة يف املوقع الذي حيمل امسه 

عقيـدة   ومن تـبين ، من تكفري اتمعات اإلسالمية وعامة الناس فيها  يربأ
   .اخلوارج الزائغة

 !! بنكا د قبض عليه يف الكويت لسرقته ما الدليل على أنه ق -٢
  أريد منكم كلمة حق وعدل عن الرجل تربؤون فيها ذمتكم أمام اهللا عـز              -٣

 . حياله وحيال ما قيل عنه من م ملفقة ,  وجل

  حيبــــه ويرضــــاه وختامــــا وفقنــــا اهللا مجيعــــا ملــــا
  والــــــسالم علــــــيكم ورمحــــــة اهللا وبركاتــــــه

  ... أخوكم

ــسانرد  -٢ ــضانإحـــ ــدفع رمـــ ــى مـــ    علـــ
 ) : مدفع رمضان( تب ك

ـًـا جـدا   !! فكـان جواب إحسان مقـتضـب

 ..وبركاته وعليكم السالم ورمحة اهللا( 

   معذرة على تأخري حيث كنت مسافراً وبعده مشغوالً -١
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الرد علـى أيب  " وقرأناه له ، ولك أن تطلع على مقال بعنوان  الدليل ما مسعناه -٢
يف املنابر " البحث "  طريق سحاب ، واحبث عنه عن يف"  احلسن اإلبراهيمي
 . ال يف األرشيف

مل أستطـع العثور على ما أحال عليـه مـع بـذل     : - غفر اهللا له -املـدفـع  قال[ 
 !!اجلهد

ـًا به أن يفصل القول ويبينه إلثبات دعـواه   ال مـا  بدل أن حييل على، وكـان حـري
  !!! ] ميكن االطالع عليه بيسر

قال لبعض الشباب طريقة السرقة   بنك لكنهال أعرف أنه قبض عليه بسرقة -٣
 فلــــم يوافقــــه عليهـــــا ، وبعــــد أيـــــام   

 .بالطريقة نفسها ، وال أجزم بفعله هلا حصلت السرقة
  أهـ. ) الرجل أحق بأن يدافع عن نفسه بنفسه   -٤

 إحـــــسانعلـــــى رد " مـــــدفع رمـــــضان " تعليـــــق 
 ) : مدفع رمضان( كتب 

وأتـرك اآلن  ، تصرفٍ  يسريٍ  ال خيل باملعـىن ب) إحسان العتييب ( وبني  دار بيين هذا ما
  .- حفظـه اهللا -املفصـل للشيخ أيب حممد  التعـقيب

  .العاملني وآخـر دعـوانا أن احلمد هللا رب

 : أبو حممد املقدسيالشيخ رد  -٣

 : رسول اهللا بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على

أحببتموين من أجلـه ،   أحبكم اهللا الذي أشكر إخواين الذين رحبوا يب ، وأقول ؛ :أوال 
بعضكم مبالغتـه يف   وإن كنت أعتب علىوأسأله تعاىل أن أكون عند حسن ظنكم يب ، 
  .الثناء ، فأنا أعرف بنفسي وتقصريها وقدرها
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 .. مث أما بعد

 :مدفع رمضان حفظه اهللا/ أخي الفاضل 

 أجله هو الدفاع عن املوضوع الذي طلبتين من غفر اهللا يل ولك ، لو كنت أعرف أن
الدفاع أو الرد ، خـصوصا يف رد مثـل    شخصي ما استجبت ، وليس ذلك عجزا يف

وإمنا ألن اهللا أكرمين بالتفرغ للـدفع   هذه االفتراءات اليت مل يقم عليها خصومنا بينة ،
كتابايت بفضل اهللا مل أمسح لنفسي أن أشغلها  عن دعوة التوحيد املباركة ، وهاهي غالب

أن يتوىل الدفع عنا بربكات ذلك ، وأخـشى إن   ك ،وقد عودنا موالنا سبحانهبغري ذل
عن أشخاصنا ، أن خيذلنا تبارك وتعاىل ويسلمنا  احنرفنا عن هذه اجلادة وانشغلنا بالدفع

استدرجتين وأخرجتين من بني التزامايت املتراكمـة   لكن وما دمت قدألنفسنا وأعدائنا ،
 ، مث أقطع الرد الذي سأغلب عليه الطابع الدعوي أيضاً ذافسأكتفي  ، ألجل هذا األمر

ألجل إجنازها الوقت ، قبل أن يدمهين ما عـودت الـنفس    ألعود إىل التزامايت اليت أسابق
دمنا بفضل اهللا مل نتخل عن هذا املنـهاج ، نـسأل اهللا    وهيأا دائما له يف أي وقت ، ما

  .الثبات

 ، فلن أذكره بسوء أو أعصي اهللا فيه وإن عصى للرجل الذي ذكرت بالنسبة: فأقول 
 ، إىل أن وعهدي به إذا لقينا أن يأخذنا باألحـضان من اإلميان  اهللا يف ، فحسن العهد
وحنن يف السجن بدال من الدعاء بالتفريج أو الثبات ؛ أمثال هـذا   سجنا فصار يبلغنا عنه

 علـى   كلياًداًادره اعتم أنه يعتمد لألسف يف مصاما سأقوله الذي ذكرت وأشد ، وكل
 ، الذين كانت ضالالم سـبب كتـابيت   الكويت حتديداً خصومنا من مرجئة العصر يف

ينقمون علينا أمثال هذه الكتابات اليت تـتكلم يف كفـر    والذين)  النظر إمتاع( لكتاب 
أولئك املرجئة عنهم ، وحنن وإياهم على طريف نقـيض   الطواغيت وأنصارهم الذين جيادل

  . ذا البابيف ه

اهللا أن نكون ممن شغلوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم يف جـالد هـؤالء    فنحن حنتسب عند
وتعرية دينهم الشركي وبيان كفرهم وحرم لشرع اهللا ، وكشف  الطواغيت وأنصارهم
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ويف دعوة الناس إىل الرباءة منهم ومن قوانينهم ، ونعلـن ذلـك    شبهات اادلني عنهم ،
أحد ، ولذلك فإن أعداء اهللا ال يرضون عنا وال عـن كتاباتنـا ،    لكلبفضل اهللا ونبديه 
بل ويعاقبوم القتنائها أو حلضور جمالسنا ، أو جمرد معرفتهم  ويرهبوم وحيذرون الشباب

 . حياربوننا بكل ما أوتوا من مكر وكيد و إرصاد بنا ، و

ل اجلدال عن الطواغيت وجهمية الزمان ؛ فشغلهم الشاغ أما أولئك ، أعين مرجئة العصر
للتهوين من شركهم وكفرهم ، والترويج له على أنه كفر  وأنصارهم وإقامة الشبه الباطلة

جاهدهم ، بل بلغ األمر بكثري  على كل من كفرهم أو دون كفر ، وشن الغارات الشعواء
، ولذلك فإن الطواغيت حمضرين وأنصارا خملصني  من أولئك الضالل أن صاروا هلم جندا

ويشجعون على نـشرها ، ويفـسحون اـال     قربوم ويروجون لباطلهم ولكتابامي
 –عندنا مع احلليب ومن على طريقته كما هو حاصل–لدروسهم ، وحيثون الشباب عليها 

ويدفعون عنهم ويقفـون يف عـدوم يف    بل وحيبون كتابام ويستعينون ا يف التلبيس ،
  .. خصومتهم مع املوحدين

اإلرجاء ديـن حيبـه امللـوك يـصيبون بـه       : (ابن مشيل إذ يقول  ام النضروصدق اإلم
أكرمنا اهللا واجتلنا أولئك املرجئة ودحرنا شبهام وكشفنا كفر الطواغيت  وكلما.)دنياهم
ومل يتورعـوا يف  جيادلون عنهم ؛ مشر لنا أولئك املرجئة عـن سـاق العـداوة ،     الذين

األساليب فتارة يبهتوننا مبا أشرت إليـه يف  معنا عن أحط الوسائل وأرخص  خصومتهم
الوصف باخلارجية ، ومرة برموننا باستحالل دمـاء وأمـوال وأعـراض     كالمك من

يزعمون أننا نفيت بسيب نساء جيوش وشرطة هذه احلكومات ، وتارة  املسلمني ، ومرة
غيـت  خمالفينا ، وتارة يتخذون العلماء جنة يدفعون ا عـن الطوا  يزعمون أننا نكفر
العلماء ، وتارة يكذبون علينا بأمثال ما ذكرته مـن حكايـات ،    فبزعمون أننا نكفر

، والتنفري عنها بعد أن عجزوا عن مقارعتـها باحلجـة    وذلك كله للصد عن دعوتنا
األساليب وتلكم املمارسات إال كل مهزوم وخمذول ،  والربهان ، فإنه ال يصري إىل هذه
مادمنا معتصمني بدعوة التوحيد املباركة ، اليت يرفع  هللاوكل ذلك لن يضرينا إن شاء ا

من شنأها ، فإن األمر كما ورد يف مقولة أليب بكر  اهللا ذكر من نصرها ، ويـبتر كيد
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ورفعنـا لـك   ( الدعوة إال وله نصيب من قوله تعاىل  ما من نصري هلذه.. ابن عياش 
  ). إن شانئك هو األبتر : ( وله نصيب من قوله تعاىل وما من شاينء هلا إال)  ذكرك

 :ذكرته عن الرجل املذكور أن أقول  فخالصة ردي على ماوأخرياً

  أصحاا أدعياء اتــبين*** الدعاوى إن مل يقيموا عليها            -١
قضية ، لكـن   مل يلق القبض علي يف يوم من األيام يف الكويت على ذمة أية -٢

 قارير رفعها بعض أدعياء السلفية مرة واحدة يف أمن الدولة لتاعتقلت قدمياً
 .بأين أكفر النظام مث أفرج عين بعد أقل من أسبوع

قبل النظام هناك وال من قبل أي نظام آخر يف العـامل   مل يوجه إيل اإلام من -٣
وإمنا الذي يتهمين ذه التهمة ويروج هلـا   كله ؛ بأي نوع من السرقات ،

) عياء السلفية يف الكويتأد(  لألسف هم خصوم دعويت من مرجئة العصر
نسلم من كذب  ، فكما ترى سلمنا من كذب أعداء اهللا يف هذا الباب ومل

 هؤالء ، والتهمة الوحيدة اليت وجهها يل النظام الكوييت وحكمين عليهـا 
غيابيا بالسجن سبع سنوات ، وذلك أثناء وجودي يف السجن يف األردن ؛             

بازوكا يف الكويت ، وال زلت الفنون وقصفه بقذائف ال كانت تفجري مركز
 . مطلوبا لإلنتربول ذه التهمة

قة سـرقة بنـك ومل يـوافقين       أين قلت لبعض الشباب عن طري     : ( وقوله    -٤
أدري هل هو من اختالقه أم ممـن نقـل عنـه ،              ؛كذب حمض ، ال   )عليها

 .اهللا جتتمع اخلصوم ومستعد ملباهلتهم عليه ؛ وعند

هـذا الوقـت ،    لفاضل ولن أضيع فيه أكثـر مـن  هذا ما عندي يف هذا الباب أخي ا
املـشاغل   وأستسمحك وسائر إخواين أن أنسحب إىل ما هو أهم وأنفع من االلتزامات و

الفراغ من بعض  املتراكمة علي ، وعسى أن ييسر اهللا يل عودة إىل هذا املنتدى املبارك بعد
يف نصرة هذا  ع إخوايناألولويات ، لكن ليس ألمثال هذا املوضوع ، بل ألجل التعاون م

  . الدين
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، وعلـى   وال أنس يف اخلتام أن أشكرك على حرصك على الذب عن عـرض أخيـك  
 .. تـثبتك يف النقول وحبثك عن احلق

   والسالم

  

  فهرست املوضوعات
  :إهداء 

  ..قال السرمارِي حفظه اهللا يف شيخنا أيب حممد املقدسي حفظه اهللا 
  ..اعي حفظه اهللا الدكتور هاين السبمقدمة الشيخ 

  ..مقدمة الكتاب 

  .. بني أهل السنة وأهل البدعة - حفظه اهللا –شيخنا املقدسي 

   ..من سيما أهل النهى واألحالم، احترام األعالم 

  ..يذ لشيخه عقوق التلم

  ..وفاء املتعلم للمعلم  

   ..- حفظه اهللا -الطاعنون يف شيخنا املقدسي 

 ..أهل اإلرجاء  -١

  ..أهل الغلو  -٢

  ..التعديل على اإلام : حث مب

   ..عدالة شيخنا املقدسي حفظه اهللا

   ..الشيخ اإلمام العالمة محود بن عبد اهللا بن عقالء الشعييب رمحه اهللا -١
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والشيخ العالمة ، الشيخ اإلمام محود بن عبد اهللا بن عقالء الشعييب رمحه اهللا  -٢
  ..علي بن خضري اخلضري فك اهللا أسره

ث اإلمام حممد بن األمني بن عبد اهللا بوخبزة احلسين عالمة املغرب احملد -٣
  ..األدريسي العمراين حفظه اهللا

الشيخ العالمة األصويل أبو قتادة الفلسطيين عمر بن حممود أبو عمر حفظه  -٤
 ..اهللا

الشيخ العالمة أبو الفضل عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش احلدوشي فك  -٥
  ..اهللا أسره

وأسد اإلسالم أسامة بن حممد بن عوض ،  ااهدين أمري تنظيم القاعدة ؛ شيخ -٦
  ..بن الدن حفظه اهللا

  ..الشيخ أمين بن حممد الظواهري حفظه اهللا، حكيم األمة ، ااهد القائد  -٧
  ..الشيخ العامل األسري سعيد بن مبارك آل زعري فك اهللا أسره -٨
 الفزازي فك حامل راية التوحيد واجلهاد يف بالد املغرب الشيخ حممد بن حممد -٩

  ..اهللا أسره
  ..الشيخ العامل أبو الوليد األنصاري حفظه اهللا -١٠
  ..الشيخ الدكتور املؤرخ هاين السباعي حفظه اهللا -١١
  ..الشيخ أبو بصري الطرطوسي عبد املنعم حليمة حفظه اهللا -١٢
؛ مصطفى بن عبد " عمر عبد احلكيم " الشيخ املؤرخ أبو مصعب السوري  -١٣

  ..ك اهللا أسرهالقادر ست مرمي نصار ف
  ..الشيخ العامل عبد اآلخر محاد الغنيمي حفظه اهللا -١٤
  ..الشيخ العامل حممد بن إبراهيم شقرة حفظه اهللا وثبته على احلق -١٥
  ..أمري االستشهاديني أبو مصعب الزرقاوي أمحد فضيل نزال اخلاليلة رمحه اهللا -١٦
ه اهللا وتقبله يف رمح" سلطان بن جباد العتييب " الشيخ أبو عبد الرمحن األثري  -١٧

  ..الشهداء
  ..الشيخ أبو جندل األزدي فارس بن أمحد آل شويل الزهراين فك اهللا أسره -١٨
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قائد تنظيم القاعدة جبزيرة العرب القائد ااهد صاحل بن حممد العويف رمحه اهللا  -١٩
  ..وتقبله يف الشهداء

  ..الشيخ القائد ااهد املريب أبو الليث القامسي اللييب رمحه اهللا -٢٠
  ..الشيخ ااهد أبو عمر عبد الرب رمحه اهللا حياً وميتاً -٢١
  ..الشيخ أبو خالد السياف حفظه اهللا -٢٢
  ..الشيخ حامد بن عبد اهللا العلي غفر اهللا لنا وله وإىل احلق ردنا ورده -٢٣
  ..الشيخ الداعية الصادع باحلق أبو حممد الطحاوي حفظه اهللا -٢٤
  ..ظه اهللالشيخ البطل جراح عبد الكرمي قداح حف -٢٥
  ..فك اهللا أسره" أبو أسامة املغريب  " حسن بن شعيب اخلطابالشيخ  -٢٦
عبد العزيز بن  " – "  فرحان بن مشهور الرويلي"الشيخ العامل عبد اهللا الرشيد  -٢٧

  ..فك اهللا أسره" رشيد العرتي 
رمحه اهللا وتقبله يف " معجب الدوسري " الشيخ صاحل بن سعد احلسن  -٢٨

  ..الشهداء
  ..أبو حفص سفيان اجلزائري حفظه اهللالشيخ  -٢٩
   ..الشيخ حسني بن حممود حفظه اهللا -٣٠
   ..وأخرى

  ..مؤلفات شيخنا املقدسي حفظه اهللا مصنفات و

   ..أقوال العلماء والدعاة عن كتب شيخنا املقدسي حفظه اهللا بشكل عام: أوالً 
   ..شكل خاصأقوال العلماء والدعاة عن كتب شيخنا املقدسي حفظه اهللا ب: ثانياً 

، رسالة اجلفر " أو ، الرسالة الثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري   - أ
  .."يف أن الغلو يف التكفري يودي إىل الكفر 

  ..يف كشف شبهات مرجئة العصر، إمتاع النظر   - ب
  ..ودعوة األنبياء واملرسلني، ملة إبراهيم   - ت
  ..بتلبيسات أهل التجهم واإلرجاء، تبصري العقالء   - ث
  ..يف كفر الدولة السعودية، الكواشف اجللية   - ج



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٥٨ 

  ..الدميقراطية دين  - ح
  ..يف ملحوظات اجلامع، النكت اللوامع   - خ
  ..يف التحذير من خديعة إبليس، القول النفيس   - د
  ..من ضالالت الفرقة اجلامية واملدخلية، حتذير الربية   - ذ
أخطاء املورد الزالل يف التنبيه على " ميزان االعتدال يف تقييم كتاب   - ر

  .."الظالل 
وكفر من ظاهر عليهم عبدة ، وجوب نصرة املسلمني يف أفغانستان "   - ز

هذا ما أدين اهللا "أو ، " وكشف تلبيس األحبار والرهبان ، الصلبان 
  .."به

  ..هذه عقيدتنا  - س
  ..يف أجوبة سؤاالت سواقة، حسن الرفاقة   - ش
  ..من عهود الطواغيت وأمام للمحاربني، براءة املوحدين   - ص
  ..مل نصدم بصدام  - ض
  ..السجن جنات ونار  - ط
   ..وبقية قصائده حفظه اهللا، قصيدة إىل حارس التنديد ورهبانه   - ظ

   ..مبكانة شيخنا األملع، اعتراف الكفار وأهل البدع 
 واعترافهم – حفظه اهللا –بعض أقوال الكفار وشهادام يف شيخنا املقدسي  -١

   ..مبرتلته ومكانته
 واعترافهم مبرتلته – حفظه اهللا –شيخنا املقدسي بعض أقوال أهل البدع يف  -٢

  ..ومكانته
 - حفظه اهللا -بعض نقوالت اإلعالم والصحافة وأقواهلم يف شيخنا املقدسي  -٣

   ..واعترافهم مبرتلته ومكانته
   .. يطوى وال يروى- حفظه اهللا –الطعن يف شيخنا املقدسي : مبحث 
   ..واحلسرةاالستفادة والتتلمذ قبل الندم : اخلامتة 

   ..ملحق ببعض البيانات وحنوها



 ] شیخنا المقدسيالقول النرجسي بعدالة[

      أبوھمام بكربن عبدالعزیزاألثري/ تألیف
 

١٥٩ 

   ..بيان بعض املشايخ والدعاة -١
  ..تنبيه من موقع منرب التوحيد واجلهاد -٢
  ..أسئلة حول فريات منسوبة للشيخ أيب حممد املقدسي -٣
  ..بيان للشيخ أيب بصري الطرطوسي حفظه اهللا -٤
 ..بيان مركز املقريزي للدراسات التارخيية  -٥
  ..– سواحل الشام –دية يف بيت املقدس بيان السلفية اجلها -٦
  ..بيان الشيخ أيب حفص اجلزائري -٧
  ..بيان من إدارة شبكة مشوخ اإلسالم -٨
  ..بيان من إدارة منتديات الفلوجة اجلهادية -٩

  ..بيان من شبكة التحدي اإلسالمية -١٠
 ..تثبت وتبني حول بعض ما ينسب إىل شيخنا املقدسي حفظه اهللا زوراً وتاناً -١١
  

  نسونا من صاحل دعائكموالت
  أخوانكم يف

  
  جمموعة األنصارالربيدية

١٤٣٠/٢٠٠٩  
  


